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Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво развитие,

Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми читатели,

Dear readers,

Уважаеми автори и приятели,

Dear authors and friends,

Вие държите поредния 32-ви обем (брой
1/2012) от научното списание „Управление и
устойчиво развитие”, издавано от 1999 г. от
Факултет „Стопанско управление” на Лесотехническия университет, София.
В този обем на списанието Ви предлагаме
пълен текст на част от представените доклади
пред XIV-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, проведена в периода 23-25.03.2012 г. на Юндола.
От изпратените за участие в конференцията
192 заявки с резюмета на доклади и постери, в
конференцията взеха участие общо 155 научни
работници, докторанти и студенти от 43 наши и
чуждестранни организации (34 университета, 6
института от БАН, експерти от публичната администрация, неправителствени организации и
фирми), от общо 12 държави, разположени на
4 континента . В едно пленарно и 4 паралелни
заседания на отделните секции на конференцията бяха представени общо 73 доклада и 3 постера.
В дискусиите по време на конференцията
бяха поставени редица важни въпроси на управлението и устойчивото развитие. Поважните акценти могат накратко да се формулират така: Необходимо е да се утвърждава и
насърчава многофункционалното стопанисване
на горите, като един от най-важните компоненти на природната среда и стабилизиращ фактор
за запазване на биологичното разнообразие и
едновременно с това, съществува потенциал да
се насърчава все по-широкото използване на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; актуални проблеми на теорията и практиката на управлението на човешките ресурси; да се обръща по-голямо внимание на ролята и значението на социалния фактор за устойчиво управление; да се утвърждава
представянето на най-добри практики, приемственост и иновации; необходимо е да се възстанови практиката за моделиране на устойчивото развитие; да се отдели повече внимание
на студентските и докторантските разработки;
най-важните въпроси да се отделят и обсъждат
в по-подходяща форма – например поредица

You hold serial 32-nd volume (number
1/2012) of scientific journal “Management and
sustainable development”, published since 1999
from Faculty of Business Management at the
University of Forestry, Sofia, Bulgaria.
In this volume you can find the integral text
of the part of presented papers before the XIV-th
International Scientific Conference “Management
and Sustainable Development”, held in Yundola
in the period 23-25.03.2012. From received for
participation 192 aplications, with paper abstracts and posters in Conference took part 155
scientists, practical experts, post-graduate students from 43 national and international institutions and organisations (34 universties, 6 scientific institutes of Bulgarian Academi of Science,
experts from public administration, NGOs and
companies) from 12 countries, from 4 continents. In 1 plenary and 4 parallel thematic section were presented 73 scientific papers and 3
posters.
The important issues of management and sustainable development were discussed. Some
main aspects could been summarized as follows:
multifunctional forest management have to be
developed and encouraged in Bulgarian forests,
because of their high importance for environment
improvement and biodiversity conservation, there
are a high potential to encourage utilization of
revenuwble energy sources, based on the forest
biomass; contemporary practical and theoretical
issues in human resources management; more
attention have to be pointed out to the social
aspects for sustainable management; presentation and implementation of the best practices
and innovations; the practice for sustainable
development shaping have to be reestablished;
more atention have to be intended to the students and post-graduated students investigations; the more important issues have to be
separated and have to be discussed into a suitable approach – for example, order of round tables, unformal discussions etc.; the all thematic
fields have to be protected and the conference
have to be approved as a forum for ideas exchange.

5

от кръгли маси, неформални дискусии и т.н.;
да се запази широтата на дискусията по приетите тематични направления, а конференцията
да се утвърждава като място за обмен на идеи.
Ръководството на Факултет „Стопанско управление” и редакционната колегия на списание „Управление и устойчиво развитие” ще
изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува представените
доклади и постери, но в шест тела, в този и в
следващите пет 33-ти, 34-ти, 35-ти, 36-ти и 37ми обеми (съответно 2/2012, 3/2012, 4/2012,
5/2012 и 6/2012 броеве) на списанието. Същевременно даваме възможност на всички Вас
не само да се запознаете с пълния текст на
изнесените и дискутирани доклади и постери,
но и да публикувате своите изследвания, виждания и идеи, както по дискутираната на конференцията тематика, така и по други проблеми на управлението и устойчивото развитие.

The Faculty of “Business Management” leadership and the Editorial Board of Scientific Journal “Management and Sustainable Development”
have managed with the obligation to publish all
presented before the Conference papers and
posters, but in 6 volumes - 32, 33, 34, 35, 36
and 37 (1/2012; 2/2012; 3/2012, 4/2012,
5/2012 and 6/2012) of the Journal. All papers
and presentations could be find in the Internet
site of the Conference and of the Scientific
Journal “Management and Sustainable Development”.
In the same time we offer of all of you not
only to read published papers. You could send to
our journal results of your investigations, ideas
and papers on the issues of management and
sustainable development.
Kind regards of all our readers!
Editorial board

Сърдечни поздрави на всички наши читатели! До нови срещи!
Редакционна колегия
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2012 (32)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2012 (32)

РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКО
УПРАВЛЕНИЕ” НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Иван Палигоров, Станислава Ковачева, Владислав Тодоров, Ивайло Иванов
Лесотехнически университет, София
Резюме
Направен е анализ на състоянието на научноизследователската дейност на преподавателите, докторантите и
студентите във факултета за периода 2007-2011 г. Очертани са възможните насоки за развитие на научните
изследвания в периода на преструктуриране на пазара на образователния и интелектуален продукт и в стремежа към повишаване на качеството на образователния процес в системата на висшето образование. Представени са възможностите и насоките за устойчиво развитие на научните изследвания и на творческия потенциал на
академичния състав на Факултет „Стопанско управление”.
Ключови думи: научни изследвания, академичен състав, интелектуален продукт, висше образование.
Key words: research activity, academic staff, educational product, intellectual product, market, higher
education.

Увод
Началото на второто десетилетие на XXI век
се характеризира с промяна на политическия
контекст за развитие на висшето образование и
на научните изследвания. След задълбочения
отчет за неизпълнените приоритети на Лисабонската стратегия се наложи с особено внимание да се следи развитието на тази сфера от
човешката дейност в условията на Европейския
съюз. Нещо повече, на развитието на научните
изследвания и на висшето образование се базира бъдещото развитие на икономиката на общността. Това налага да се предприемат необходимите действия, които да отредят ново място
на науката и на образованието в приоритетите
за развитие на съвременното общество. Поважните акценти на контекста и на новото европейско разбиране за значението и развитието
на научните изследвания и на образованието
могат да се формулират така:
- Преструктуриране на пазара на образователния, научния и интелектуален продукт – Европейската икономика – базирана на знанието;
- Изостряща се конкуренция на пазара на
образователни услуги.
Закономерно е в тези условия всяка образователна и изследователска институция да обръща особено внимание на своето развитие,
особено когато това се отнася до развитие на
науката и на висшето образование, както в непосредствена, така и в средносрочна и дългосрочна перспектива. Не би трябвало вече да има
никакви спорове около неотложната необходимост за повишаване на качеството на образова-

телния процес в системата на висшето образование в България и адекватното ни вписване в
Европейското образователно пространство. Все
по-остро се налага необходимостта да се разширяват и задълбочават връзките с бизнеса и
да се преследва по-пълна реализация на творческия потенциал на всяка научна и образователна институция.
Това определи и целта на настоящото изследване – да се предложат насоки за усъвършенстване на развитието на научните изследвания на академичния състав на Факултет „Стопанско управление” (ФСУ) на Лесотехническия
университет (ЛТУ).
По-важните задачи, които се наложи да бъдат изпълнени са:
1. Да се анализират и обобщят основните
характеристики на контекста за развитие
на научните изследвания в ЕС и в България;
2. Да се направи анализ на състоянието и
развитието на научните изследвания във
Факултета за периода 2000-2011 г.;
3. Възможни насоки за развитие на научните изследвания в периода до 2016 г.
За постигане на целта и за решаване на задачите на изследването са използвани стандартни методи за събиране и обработване на информация – исторически, хронологичен, математико-статистически, анализ и синтез и др.
Резултати и коментари
Общите политики на ЕС – развитието на регионите, заетостта, селскостопанската и транспортната политика са фокусирани около гаран-
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тирането на трите свободи записани в акта за
създаването на съюза, а именно свободното
движение на стоки и услуги, на хора и на капитали. Освен законодателни и информационни
са създадени и съответни финансови инструменти, с които да се гарантира осъществяването на тези политики - Структурни фондове и
Кохезионен фонд, Европейски регионален фонд,
Фонд за развитие на земеделието и други.
През 2010 г., на основата на задълбочен
анализ на развитието на ЕС през периода 20002010 година бе приет и един нов по своето съдържание и по-широтата на своето разбиране
план за развитие на икономиката на ЕС, познат
под наименованието - Европа 20/20/20. В този
план постигането на основните цели на развитието на икономиката на ЕС до 2020 г. следва
да доведе до постигане на следните по-важни
конкретни резултати:
1. 75% от населението на възраст между
20-64 години следва да е с пълна заетост;
2. Инвестициите в научна и развойна дейност следва да достигнат 3% от БВП;
3. Целите „20/20/20" по отношение на
климата и на енергетиката следва да бъдат изпълнени и като се постигне до
30% намаление на вредните емисии в
сравнение с настоящите стойности;
4. Делът на ранно напускащите образование следва да е под 10 %, а най-малко
40% от младото поколение следва да
има трета степен на образование, т.е.
висше образование;
5. Изложените на риск от бедност следва
да бъдат с 20 милиона по-малко.
При реализирането на тези цели научните
изследвания и иновациите повече от всякога са
основно конкурентно предимство в глобалното
икономическо състезание.
Бе приета и Национална стратегия за научни
изследвания в Република България, чиято основна цел е да подпомогне развитието на българската наука за превръщането й във фактор
за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.
В отговор на изискванията на Националната
стратегия, както и за ефективно управление на
научните изследвания в ЛТУ през 2000 г. бе
разработена и приета „Стратегия за развитие
на научните изследвания в ЛТУ“. От ръководството на Научноизследователския сектор (НИС)
при ЛТУ бяха предложени и приети принципи и
Правила за състезателно (конкурсно) опреде8

ляне на проектите, в изпълнение на Стратегията за научни изследвания и финансиране на
научните изследвания на договорна основа.
В резултат на предприетите мерки участието
на академичния състав на Факултет „Стопанско
управление“ в научни проекти в периода 20002011 г. има следните по-важни количествени
измерения:
- Общ брой научноизследователски проекти - 74, 85% от тях с национално финансиране и 15% с международно финансиране;
- Финансиращите организации на покрупните проекти са: Национално управление по горите (НУГ) при Министерството на земеделието, горите и аграрната
реформа, Министерството на околната
среда и водите, Министерството на образованието и науката, Учебно-опитните
горски
стопанства,
БългароШвейцарската програма по горите, Фондация
„Силвика”,
GTZ
(Deutsche
Gesellschaft
für
Internationale
Zusammenarbeit – Германско дружество
за международно сътрудничество) и др.;
- Специален акцент в нормативната уредба бе поставен на включването в изследователските екипи на студенти, както и
на тяхното активно участие;
- Обучаваните във Факултета докторанти
са взели участие общо в 53 изследователски и образователни проекти, което е
дял от 88 % от всички разработвани във
Факултета проекти.
- Участието на академичния състав от Факултета в научни проекти в периода
2007-2011 г. се характеризира със
следните количествени характеристики:
- Общият брой на изследователските проекти за периода е 84, 80% от които са с
национално финансиране и 20% с международно;
- Финансиращи организации са Национално управление по горите (НУГ) при Министерството на земеделието и горите,
Държавната агенция по горите при Министерския съвет, Изпълнителната агенция по горите към Министерството на
земеделието и храните, Министерството
на околната среда и водите, Министерството на образованието и науката, Учебно-опитните горски стопанства, 7-ма
Рамкова програма на ЕС и др.;
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Специалните изисквания на правилата
доведе до разширяване на участието на
докторанти, асистенти и студенти във
всичките 84 проекта;
- През периода бяха осъществени 25
участия в научни мрежи, научноприложни разработки и експертни групи.
Данните за изменението на броя на участията на преподавателите от ФСУ са представени
на фиг. 1.
-
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Фиг. 1. Изменение на броя на участието на преподавателите от ФСУ за периода 2008-2011 г.

На фиг. 1 ясно се откроява общата тенденция към увеличение на броя на участията на
преподавателите в научноизследователската
дейност. Колеблива е единствено тенденцията
на изменение на броя на проектите с международно финансиране през 2009 г., което може
да се обясни с финансовите трудности, причинени от световната финансова и икономическа
криза и нейното отражение за ограничаване на
обема на финансиране на научни изследвания.
Стимулирането на студентските и докторантски изяви като основен акцент в политиката на
ръководството на Факултета през целия период
може да се характеризира с два много важни
факта. На първо място, учредяването на „Студентски бизнес-клуб“ през 1999 г. от активни
студенти и с помощта на ръководството на Факултета и на някои активни преподаватели,
допринесе за преодоляване на неувереността
на студентите и за тяхното активно включване в
научноизследователските проекти, както и за
създаване на възможности за по-близък контакт
на преподавателите с фирмите и осигуряване
на места за провеждане на учебни практики.
Закономерно опитът от тази дейност допринесе
за спечелването на един от 4-те пилотни проекта на Министерството на икономиката и енергетиката за финансиране на изграждането на
„Център за насърчаване на предприемачеството” в Лесотехническия университет през 2007

г., чиято дейност се разраства непрекъснато, а
най-добър атестат за нейното качество е фактът, че са създадени и са отделени от Центъра
3 студентски компании, 2 от които спечелиха
авторитетни награди на Министерството на
икономиката и енергетиката през 2010 г.
Много съществен принос за създаване на
атмосфера и условия за научна изява на студенти, докторанти и на млади учени има ежегодната Международна научна конференция
„Управление и устойчиво развитие”, която Факултет „Стопанско управление“ на ЛТУ организира. Анализът на количествените показатели
за периода 2000-2008 г. показва, че в конференцията са взели участие над 160 докторанти
и студенти от 21 университета от България и
чужбина, които са представили над 250 научни
съобщения и доклади.
Количествените натрупвания позволиха и от
2009 г. ЛТУ, с активното участие на преподаватели от ФСУ организира специална Национална студентска научна конференция на тема
„Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”, като в нея вече вземат участие и ученици от професионалните гимназии.
Представа за качествената страна на научните изследвания дава обобщението (доколкото
това е възможно и коректно) на по-важните тематични насоки, както и на по-важните резултати от научните изследвания за периода 20002011 г.
1. Налагане на пазарни инструменти за управление на икономиката в горския сектор:
Анализ и тенденции на развитие на
пазара на дървесина в България,
както и предлагане на решения за
ефективно управление на продажбите от държавните гори на България – публикувани са 2 книги в България и 1 в Германия, разработени
са, приложени са експериментално
и са приети за внедряване 2 наредби,
3 инструкции, цялостно решение за
компютърно програмно осигуряване
за подготовката на документите за
продажба на дървесина от държавните гори, със съответните ръководства за потребителите и за подготовка на персонала;
- Многофункционално горско планиране – подготвени са и са отпечатани 5 книги, обучени са участниците
в процеса, разработени са и са при9
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обработването и мебелната промишленост;
3. Развитие и налагане на нови концепции в
областта на образованието и обучението:
- Развитие на специалностите във
ФСУ на ЛТУ по методите на двумодовото обучение (редовно и дистанционно) – на основата на проекта е
подготвена и е приета учебната документация за обучение, обучени са
преподавателите, осигурени са необходимите технически средства и
програмно осигуряване;
- Разработване на среда за електронно подпомагане на обучението в
ЛТУ (2006);
- Разработване на учебни курсове и
програми за обучение, на основата
на най-новите информационни технологии;
- Разработване на учебни материали
и пособия за електронно подпомагане на редовното и за дистанционно обучение.
На фиг. 2 са представени данните за изменението на броя на участията на преподавателите от ФСУ в различни по своя характер публикации. От данните се виждат две основни
тенденции:
- Трайно запазване на високото ниво, макар и с леко колебание, на броя на публикациите в български научни списания,
поредици и сборници от конференции;
- Съществено намаляване на броя на
участията в научни у нас и в чужбина
форуми, както и в отпечатването на монографии, учебници, практикуми и наръчници през периода 2010-2011 г.
Брой участия

ети Планове за многофункционално
устойчиво развитие на горите на територията на 17 общини и на една
област;
- Борсово търгуване на дървесина в
България – разработен е модел на
процедура за борсово търгуване на
дървесина на Софийска стокова
борса, подготвени са комплекти от
документи, обучени са и са сертифицирани брокери, създаден е борсов кръг борсова търговия на дървесина;
- Разработване на стратегии за връзки
с обществеността на различни по
характер публични и частни фирми,
организации и институции – разработени са 12 проекта за усъвършенстване на публичния образ на
различни институции и фирми;
- Разработване на информационни
системи и бази от данни, подпомагащи вземането на управленски решения в бизнес-организации – разработени са 3 проекта за информационни системи и 1 за подпомагане
вземането на управленски решения
в горското стопанство и в мебелната промишленост;
- Проучване на конкурентоспособността на фирмите от горския сектор – направени са проучвания на
нагласите на предприемачите за инвестиции и иновации, както и за общо повишаване на равнището на
конкурентоспособността, като резултатите са публикувани в 4 книги;
2. Проучване на възможностите за управление на ресурсите и на природоползването на основата на изискванията на устойчивото развитие:
- Устойчиво управление на човешките
ресурси в условията на променящата се среда и присъединяване към
ЕС;
- Възможности за устойчиво управление и ползване на земите и горите и
за усвояване на средствата по програмите на ЕС в контекста на подготовката за присъединяване и в процеса на адаптиране в ЕС;
- Проучване на възможностите за управление на отпадъците от дърво-
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Фиг. 2. Изменение на броя на участието на преподавателите в публикации през периода 2008-2011 г.
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Брой преподаватели, DSc

г. Временните намалявания на числеността на
щатните преподаватели (най-вече поради пенсиониране) се компенсира временно с наемането на хонорувани и гост-преподаватели, докато завършат процедурите по обявените конкурси или се подготвят достойни заместници.
Данните за изменението на броя на преподавателите по научни степени, както и очакваното
бъдещо изменение по този показател за периода до 2013 г. е изобразено на фиг. 4.
Брой преподаватели, PhD

Брой преподаватели

Безспорно е, че участието на преподавателите в научноизследователската дейност подпомага израстването на академичния състав,
подпомага решаването на въпросите със запазването и с благоприятната промяна на възрастовата структура на академичния състав, както
и с непрекъснато повишаване на подготовката
на преподавателите.
На фиг. 3 е изобразено изменението на числеността на академичния състав и на броя на
обучаваните докторанти за периода 2008-2011

10
5
0
2008
Академичен състав

2009

2010

Гост преподаватели

2011

0

2008

2009

Обучавани докторанти

Фиг. 3. Изменение на общата численост на академичния състав на ФСУ за периода 2008-2011 г.

Тенденциите на изменение на численостите
изобразени на фиг. 4 и фиг. 5, както за периода до 2011 г., така и в обозримия период до
2013 г, са по-скоро положителни и отразяват
една последователна политика на ръководството на Факултета, както за поддържане на висок
дял на опитните преподаватели, така и за увеличаване на дела на младите преподаватели (до
35 години), които следва да се подготвят и да
Брой преподаватели
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Фиг. 4. Изменение на броя на преподавателите по
научни степени за периода 2008-2011 г., и очакваното изменени в периода до 2013 г.

заместват намаляващия брой на преподаватели
между 60 и 65 и над 65 годишна възраст.
Нещо повече, от данните на фиг. 6 се вижда,
че през 2011 г. е постигната сравнително равномерна възрастова структура на преподавателите на основен трудов договор (ОТД), което
говори за прецизна и последователна кадрова
политика.
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Фиг. 5. Изменение на възрастовата структура на преподавателите на ОТД за периода 2007-2011 г. и
очакваното изменени за периода до 2013 г.

Фиг. 6. Възрастова структура на преподавателите на
ОТД в края на 2011 г.

На фиг. 7 е изобразено реалното изменение
на структурата на преподавателите по академични длъжности за периода 2008-2011 г. и

очакваното изменени на тази структура до
2013 г.
Очакваното изменение на структурата на
преподавателите по академични длъжности за
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Брой преподаватели

периода 2013 г. има по-скоро положителен
знак, защото се очаква увеличаване на броя на
професорите, при устойчиво запазване на броя
на доцентите, главните асистенти, старшите
преподаватели и асистентите.
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Фиг. 7. Изменение на структурата на разпределение
по академични длъжности за периода 2008-2011 г. и
очакваното й изменение до 2013 г.

От представените данни и направените анализи може да се обобщи, че:
1. Развитието на научните изследвания във
ФСУ на ЛТУ през периода 2000-2011 г.
са много важен елемент от политиката
на ръководството на факултета.
2. Създадена е благоприятна среда за участие на преподавателите във всички форми на научноизследователска дейност,
което е допринесло за тяхната активна
публикационна дейност и за тяхното
академично израстване.
3. С участието и под ръководството на
преподавателите от Факултета за периода 2000-2011 г. са разработени над 150
изследователски проекта, разработени
са и са публикувани над 85 монографии,
наръчници и учебници, над 750 публикации и над 450 участия в научни форуми
у нас и в чужбина.
4. Съществен елемент от политиката на
ръководството на ЛТУ и на ФСУ е
включването на студентите и докторантите в изследователския процес. Oт
2009 г. ЛТУ, с активното участие на
преподаватели от ФСУ организира специална Национална студентска научна
конференция на тема „Управление и устойчиво използване на биологичните ресурси”, като в нея вече вземат участие и
ученици от професионалните гимназии.
5. Участието на преподавателите в научноизследователската дейност и повишената
публикационна активност във висока
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степен определят положителните тенденции на изменение на числеността и
структурата на разпределение на преподавателите по научни степени и академични длъжности, както и постигането
на оптимална възрастова структура. Тези тенденции са отчетени както за периода до 2011 г., така и като очакваеми в
обозримия период до 2013 г. Те отразяват една последователна политика на
ръководството на Факултета, както за
създаване на условия за развитие на
опитните преподаватели, така и за подготовка и увеличаване на дела на младите преподаватели (до 35 години).
6. Постигнатата през 2011 г. сравнително
равномерна възрастова структура на
преподавателите на основен трудов договор е плод на дългогодишна прецизна
и последователна политика, основана на
непрекъснатото развитие на научните
изследвания.
Основните насоки за развитие на научните
изследвания във Факултета през следващите
години следва да се определят от приоритетните направления на Стратегията за развитие на
науката в България до 2020 г., които са:
1. Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии;
2. Биотехнологии и екологично чисти храни;
3. Нови материали;
4. Културно историческо наследство;
5. Развитие на фундаментални изследвания
на програмно-конкурсен принцип, в размер на 15% от публичните разходи за
наука.
Като хоризонтална тема, която засяга всички области на живот и икономика, ще бъдат
развивани информационните и комуникационните технологии.
По-важни тематични насоки на бъдещи научни изследвания - 2012-2014 г.
1. Усъвършенстване и развитие на комбинирани инструменти за управление на
икономиката:
1.1. Балансирано развитие на публичночастното партньорство при осигуряване на публични блага от горите и
свързаните с техните ресурси горско
стопанство, горска промишленост,
туризъм;

РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ ...

1.2. Налагане на многофункционалното

горско планиране като основен инструмент за устойчиво управление и
развитие на горските ресурси;
1.3. Разработване на методология за икономическа оценка на екосистемните
функции и услуги на горите;
1.4. Усъвършенстване на подходите за
връзки с обществеността на различни по характер публични и частни
организации и институции;
1.5. Проучване на факторите за повишаване на конкурентоспособността на
фирмите от горския сектор;
1.6. Разработване
на информационни
системи и бази от данни, подпомагащи вземането на управленски решения в бизнес-организациите в горския сектор.
2. Проучване на възможностите за налагане на изискванията на устойчивото развитие в управлението на ресурсите и на
природоползването:
2.1. Устойчиво управление на човешките
ресурси в условията на високо конкурентна среда в ЕС;
2.2. Проучване на възможностите за устойчиво управление и ползване на
земите и горите в условията на ЕС;
2.3. Налагане на системи за устойчиво
управление и по-ефективно използване на първични и вторични ресурси
в горския сектор на България.
3. Развитие и налагане на нови концепции и
технологии в областта на образованието
и обучението:
3.1. Развитие на специалностите във ФСУ
на ЛТУ на основата на предимствата
на информационните технологии за
електронно подпомагане на обучението (в редовна и дистанционна форма);
3.2. Усъвършенстване на средата за
електронно подпомагане на обучението в ЛТУ;
3.3. Обучение на преподавателите;
3.4. Усъвършенстване на учебните курсове и програми за обучение, на основата на най-новите достижения в
областта на информационните технологии;
3.5. Допълване на комплекта от учебни
материали и пособия за електронно

подпомагане на редовното и за дистанционно обучение.
Заключение
На основата на обобщените данни и направените анализи може да се направят следните
обобщения и препоръки:
1. Да се продължи във времето политиката
непрекъснато да се създават условия,
които да гарантират запазване и стимулиране на творческата активност в:
- подготовката и участието в конкурси
за проекти в национален и международен план;
- публикуването на резултати от научните изследвания - монографии, студии, научни статии и доклади у нас и
в чужбина.
2. Да се запази темпото при обучение в
докторските програми – за периода
2000-2011 г. успешно са защитили дисертации 11 доктори и 3 доктори на науките.
3. Да се осигури непрекъснатост на процеса на подготовка на академичния състав
и оптимизиране на възрастовата структура;
4. Да се търсят начини и възможности за
увеличено участие в научни форуми у
нас и в чужбина, което ще даде възможност за реална и по-точна самооценка на
преподавателския състав;
5. Да се търсят възможности за разширяване на научния диалог с колеги и специалисти в областите на научни изследвания и творческа реализация на преподавателите, докторантите и студентите
от ФСУ.
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Abstract
The state of the research activity in the Faculty from 2007 to 2011 was analyzed. The trends for its development are outlined in a period of restructuring of educational and intellectual products market and continuous quality improvement of educational process in higher education. The opportunities and trends in research and creative
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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
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Резюме
Мениджмънтът в проектната дейност придобива все по-съществено значение в съвременната пазарна макросреда, особено поставен в контекста на финансирането по различните оперативни програми и възможността
за извличане на конкурентни предимства. Фирмите са стимулирани да възприемат добрите практики при управлението на проекти и да се стремят да минимизират негативните последици от евентуален провал. Програмите на ЕС дават възможност на фирмите доказали, че умеят да управляват своите проекти, да наберат необходимия им опит, стимул и самочувствие да излязат без притеснения на единния европейски пазар. Същевременно неопитността и надценяването при управлението на проекти крие риск за МСП от преждевременни фалити. В статията сме откроили и акцентирали някой от най-често срещани проблеми за фирмите при проектния
мениджмънт.
Ключови думи: EС, проектиране, планиране, управление на проекти.
Key words: EU, sustainable development, planning, programming, project management.

Увод
След 2007 г. и приемането на България за
равнопоставен член на ЕС пред нея и в частност нейните фирми се поставиха значими
предизвикателства, решаването на които ще
определи до голяма степен възможността за
развитието на икономиката и ще определи вероятността за тяхното устойчиво съществуване
на единния европейски пазар. За първи път на
българския бизнес му се даде възможността да
се възползва от безвъзмезден финансов ресурс
на състезателен способ и при ясно определени
и зададени параметри. В действителност предприсъединителните програми на ЕС спомогнаха
до голяма степен за подготовката на МСП с
начина на работа по европейски проекти. Относителната несигурност на макросредата, все
още недостатъчно ненатрупания собствен финансов капитал, както и административните и
лобистки спънки пред фирмите в този период
позволиха относително малък дял от тях да се
впуснат в подобна „авантюра” и може да кажем, че управлението на проекти в предприсъединителния период е по-скоро процес на необходимо стечение на обстоятелствата наложено от определени процедурни изисквания,
отколкото ясно осъзнат и преднамерен процес
за постиганете на определени заложени проектни цели.
Програмният период 2007-2013 г постави
пред микро, малки и средни предприятия
(ММСП) в страната ясно предизвикателствата,
които следва да решат. Първата алтернатива е
да се възползват чрез предоставената им възможност за безвъзмездно финансиране, за да

направят
своите
предприятия
поконкурентноспособни и устойчиви на нарастващата конкурентна среда, което несъмнено
поставя изискване да се сблъскат с потребността от управление на проекти. Втората алтернатива е да избегнат този проектен мениджмънт, но да пропуснат възможността за участие и подпомагане по Оперативните програми в
България. Нарастващият процент на усвояване,
както и изчерпването на средствата по някой
мерки са ясни индикатори за посоката в която
поема българската икономика и в частност
нейните фирми. Този процес несъмнено поставя някой въпроси относно това какви са проблемите с които се сблъскват фирмите у нас в
процеса на проектния мениджмънт, но преди да
акцентираме върху това, нека накратко изясним някой теоретични особености на самия
проектен мениджмънт.
Теоретични особености на процеса на управление на проекти
Проекта е уникален процес от дейности за
постигане на определена цел в рамките на определен времеви интервал. Има начало на започване и край на завършване. В рамките на
този период трябва да бъдат изпълнени всички
дейности, произтичащи от целите на проекта.
За изпълнението им се използват човешки усилия и ограничено количество ресурси. Характеризира се с последователност от дейности.
Преобладаващите дейности са специфични и
уникални, различни от тези на другите проекти.
Всеки проект има собствен бюджет, който
включва разходите за изпълнение на всички
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предвидени дейности. Също така си има собствени ресурси - работна сила, машини и оборудване, материали, разпределени по дейностите на проекта.
Следва ясно да се прави разграничени между понятията проект и програма. Докато проектът има количествено измерими цели, при
програмата целите са качествено оценими.
Друга съществена разлика между програмата и
проекта е мащабът. Програмата е по-голяма по
обхват и обединява множество проекти в едно
и също направление. За проектите е характерна временната инициатива, насочена към реализирането на конкретна цел, под формата на
еднократно проведена, често уникална и комплексна дейност. Целта може да решава някакъв
бизнес проблем, да развива нова възможност
или в най-общия случай: да повиши приходите
или да намали разходите по дейността на компанията.
Проектите могат да се създадат във всяка
област и на всички равнища на дадена организация. Могат още да разчитат на приноса както
само на един-единствен човек, така и на хиляди
хора.
Всеки проект подлежи на управление като
специфичен и самостоятелен обект, различен
от текущия бизнес на фирмата. Неговият цикъл
на управление се формира от 4 фази – планиране, организиране, координация и контрол.
Както винаги планирането формулира задачите. Съдържа както стратегически елементи по
очертаването на целия проект, така и оперативни. Организирането и координирането създават подреденост и синхрон. Решават се въпросите около разпределението на работата
между организацията инициатор, изпълнителите, подизпълнителите, доставчиците и други
участници в проекта. Осигуряването на персонал предполага да се подберат необходимите
по специалност и квалификация кадри за реализацията на проекта. В едни случаи организацията разполага с необходимите кадри, а в
други се налага да се привлекат и хора отвън.
Контролът е предназначен да поддържа работата по проекта, съсредоточена върху желания
резултат.
Всеки един ръководител на проект среща
редовно проблеми, с които трябва да се съобразява и които оказват някакво влияние върху
дейността му. Едно от предизвикателствата,
пред които е изправен е справянето с динамиката на вътрешната и външната среда на проекта. Реакциите трябва да са следствие от об16

мислени и ефективни действия по управление
на промяната. Повечето организации преценяват, че трябва да изградят отдел за управление
на проекти, за да реагират по-бързо на промените и да могат да заобикалят пречките, които
срещат по пътя на реализирането на проекта.
Инвестицията в такъв отдел е инвестиция във
възможността за оптимизиране на управлението чрез структура, която да подпомага адекватното вземане на ефективно решение и на която
да се базира оценката за успеха на цялата организация.
Управлението на риска е съществена част от
управлението на самия проект – това е бизнес
риск, поради неопределеността при изпълнение
на проект. Възможно е да бъдат надхвърляни
предвидените разходи, да е нужно да се удължат сроковете, постигнатите резултати да са
неудовлетворителни и други. Затова всеки проект се нуждае от определено ниво на управление. Управлението на проекти обхваща дефинирането на проектните цели, планирането,
изпълнението, контрола и оценката на проекта.
Управлението е процес на прилагане на знания,
умения, техники и методи за проучване и проектиране на дейности, които да посрещнат или
надхвърлят потребностите и очакванията на
потребителите. Това е и процес, в който ръководителят на проекта планира и контролира
включените в проекта задачи и използваните от
организацията ресурси, за да го осъществи. В
класическото разбиране на проектното управление се смята, че най-важно за успеха на проекта е той да покрие основните проектни ограничения – обхват, време и бюджет, – но поважното е той да постигне поставените му бизнес цели. Довеждането на проекта до успешен
край е пряко свързано с управлението на целите, т.е. успехът се измерва по степента, в която са постигнати поставените цели. Техниките
за управление на проекти са част от това как
да стартира един проект. Необходимо е преди
започването да са планирани задачите, да се
организират ресурсите, да избере найефективният начин за постигане на бизнес целите. Това от своя страна се свързва с цикъла
на управление на проекта (Виж Фиг. 1), който
съвпада с жизнения цикъл на проекта, тъй като
всеки проект “се ражда” първоначално като
идея, после се описва в контекста на дадената
програма (идентифицира се и се оценява предварително, преди да бъде финансиран), финансира се, осъществява се и окончателно се оценява (след закриването му). Със закриването си
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проектът се счита за завършен и приключен,
преминал през шестте фази цикъла на управление – програмиране, идентифициране, формулиране и предварителна оценка, финансиране след взето решение (т.е. след оценка), осъществяване (реализиране на проекта според
оперативния план – време, ресурси, методи,
въздействие) и крайна оценка (пълноценността
на постигнатите резултати).

планиране

концепция

развитие

контрол

изпълнение

финализиране

Фиг. 1. Цикъл на проекта

Съвкупността от всички тези дейности водят
до проблеми в управлението на проектите,
които са от различно естество. Тези проблеми
не са незначителни и не трябва на тях да се
гледа с пренебрежение, тъй като дори и найминималния от тях може да доведе до невъзможността да се изпълни проекта, а от там и
до фалит на компанията. Ето защо, за да се
изпълни един проект качествено всички пречки
трябва да бъдат преодолени, а качествено управление на проекти означава постигане на
планираните резултати в рамките на срока и
бюджета на проекта. Според председателя на
Българската асоцияция по управление на проекти:
„Управлението чрез проекти се прилага все
по-широко в организации от всякакъв вид –
администрация, бизнес, не правителствени организации, учебни заведения, изследователски
институти и дори в религиозните организации.
Причината е проста – бизнесът на всяка организация изисква решаване на проблеми и постигане на цели, което е свързано с реализиране
на нетни изгоди в рамките на определено време. Това е възможно само ако се предприемат
проекти.
В по-широк смисъл, управлението на проекти трябва да осигурява постигането на цели с
приемливи разходи. Цялостното управлението
на един проект по време на неговия жизнен
цикъл не може да бъде качествено, ако той
1

няма ясни цели, свързани с конкретни нужди,
ако не съдържа резултати, дейности и ресурси,
логически свързани с целите и ако изгодите от
проекта не превишават разходите за неговото
изпълнение. От гледна точка на обществения
интерес, изгодите и разходите трябва да отчитат всички външни ефекти на проекта.
Качествено управление на проекти означава
постигане на планираните резултати в рамките
на срока и бюджета на проекта. Всеки възникнал проблем трябва да се решава на време,
т.е. във възможно най-кратък срок, за да може
проекта да не спира/прекъсва своя жизнен цикъл и да бъде приключен.”1.
Проблеми при управлението на проекти по
Оперативни програми в България
Според анализ направен на базата на изпратени от бенефициентите казуси проблемите при
управлението на проекти могат да се систематизират в 4 групи – информационни, свързани
с плащания, свързани с начално финансиране
на проектите и свързани с документите. Първата група проблеми включва 3 подгрупи – по
начална информация, по информация за оценка на проекта и обща информация за процеса
на оценка, която отразява доколко прозрачно
действа институцията. Като основни проблеми
от този тип могат да бъдат посочени забавянето
на годишните индикативни програми, забавянето на отговорите на зададени от бенефициентите въпроси или препращането им към други
подобни въпроси, забавяне на оценката на проекта (най-често по Програма за развитие на
селските региони 2007-20113г. (ПРСР)), публикуване на информация, че има одобрен проекти, но непубликуване на самите проекти и
други. По-общо казано това са проблеми, свързани с механизмите за обратната връзка с бенефициентите, прозрачността при оценката на
проектите и публикуването на одобрените проекти, на които следва да се обърна внимание.
Проблемите със забавянето на плащанията
рефлектира върху ненавременното изпълнение
на проектите на бенефициентите, които след
като са получили одобрение и са подписали
договор, чакат месеци наред превеждането на
плащането. Осигуряването на начално финансиране е казус, който възпрепятства предимно
малките и средни предприятия, които не могат
да осигурят необходимия капитал. Основният

От интервю на Александър Апостолов, председател на Българска асоциация по управление на проекти.
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проблем свързан с документите се състои в
това, че текстовете са сложно написани и бенефициентите срещат трудности с тълкуването
им. Друг проблем са и документите, които се
изискват при кандидатстване, но реално не са
необходими и затрудняват и самите оценители,
които нямат времеви ресурс да ги обработят.
Проблемите при финансирането на проекти
заслужават особено внимание, защото в България се оказва, че не е достатъчно да се направи
добър проект, който да получи одобрение по
някоя оперативна програма. Много по важно е
да се осигурят средства за този проект в първоначалната му фаза, да се завърши успешно и
чак след това да се получи безвъзмездното
финансиране. Този казус засяга основно две
големи групи бенефициенти – малките и средни фирми и общините. Проблемите при финансиране на проекти могат да се обобщят в три
големи групи. Първата обхваща проблемите
свързани с недостига на собствен капитал и
трудното и скъпо банково финансиране, засягащи предимно малките и средни фирми. Безвъзмездното финансиране е между 50% и
70%, като повечето средства се отпускат на
микрофирмите. Останалите 50% или 30%,
които са необходими за изпълнението на проекта, фирмата трябва да осигури сама. В тези
средства влизат и консултантските разходи,
които са рискови, тъй като не се знае дали
проектът ще бъде одобрен. За да компенсират
малкия собствен капитал, който е недостатъчен
за първоначалните разходи по проекта, малката
фирма обикновено търси банково финансиране. Но малкият размер на собствения капитал
прави фирмите неособено привлекателни за
банките. Според данни на Министерството на
икономиката най-често банките финансират
проекти при лихви 10-12%, които се плащат
трудно и се превръщат в особен риск за бенефициента, особено ако окончателните плащания по оперативните програми се забавят. Може да се стигне и до ситуация, при която малки
фирми да продават готови проекти на фирми с
по-голям собствен капитал, за да се спасят от
фалит. Втората група проблеми засяга закъснялата с години реакция от страна на правителството за структурирането на фондовете. В
момент, когато финансирането на проекти с
бенефициенти малки и средни предприятия е
толкова проблемно, трябва да се усети навременната и адекватна намеса на държавата.
Правителството в България закъснява изключи18

телно много със създаването на фондове към
оперативните програми, които да осигурят
първоначалното финансиране на проекта, като
програмата „Jeremie” например, в която са
предвидени 150 млн. евро за подпомагане на
малки и средни предприятия при стартиране на
проекти по оперативна програма „Конкурентоспособност”. Последната група проблеми
обхваща тези свързани със забавените разплащания между бенефициенти и подизпълнители.
Това се отнася предимно за общините, при
които собственият ресурс не е проблем, тъй
като той е залегнал в общинския бюджет и е
осигурен. Тук проблемите са по линията на
подизпълнителите, към които общините бавят
плащанията и по тази причина не могат да печелят нови проекти.
Дотук изброените проблеми са концентрирани върху външната среда на фирмата и институциите, свързани с еврофинансирането. Но
проблеми могат да възникнат и вътре в самата
организация и преди да се кандидатства по една или друга програма трябва да се прецени
дали фирмата е достатъчно подготвена за изпълнението на проекта. Проблемите с финансирането на бизнес идеи имат много измерения, които бизнесът трябва да познава предварително, за да може да управлява добре проекта и да извлече истинска полза от него. В противен случай, получаването на средства по
оперативните програми се превръща по-скоро
в проблем, отколкото в облекчение на бизнеса.
Ръководството на фирмата трябва да е наясно,
че всяка програма има своя рамка и приоритети, в които трябва да се вмъкне проекта, за да
бъде успешно финансиран. От подаването на
проекта до неговото приключване има изключително много изисквания относно отчетността и
документацията. Ръководителите трябва да се
подготвят предварително за администрирането
на проекта, за да се предпазят от изпуснати
срокове и липсващи документи. Един от найголемите проблеми при осъществяването на
проекти, финансирани по оперативни програми, е неумението на фирмите да създадат ясни
комуникационни канали между различните заинтересовани страни. Това са консултантската
организация, която разработва проекта (ако е
наета такава), изпълнителната агенция, партньорите по проекта (ако има такива), фирмите
подизпълнители на отделни етапи от проекта и
всички членове на екипа по проекта, вътре в
организацията. По време на проекта е необхо-
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димо да има много добра координация между
отделните участници, за да бъдат спазени отделните срокове. Ръководителите е необходимо
да имат предвид, че могат да възникнат обстоятелства, които не зависят от тях и драстично
скъсяват сроковете за изпълнение. Но при добра комуникация и синхрон между заинтересованите страни, вероятността сроковете да бъдат спазени е значително по-голяма.
Steve Yager, главен изпълнителен директор
на Artemis International, извежда топ 10 на
проблемите при управление на проекти вътре в
самата фирма, като предлага решение на всеки от тях. На първо място поставя проблема
със самото започване на проекта, което често
пъти не е в заплануваното време. Решение може да се търси при преразглеждане на бъдещи
задачи и редуциране на времето за изпълнението им. Втори проблем са неясните изисквания
на проекта. Ако той започне с неясно определени цели и неправилно структурирани етапи,
няма как да се очаква неговото успешно завършване. Този проблем може да бъде решен
лесно с многото инструменти за управление на
проекти на пазара. Тези инструменти комбинират множество променливи, за да предоставят
реалистична прогноза дори в един съвсем ранен момент при вземането на решение. На
следващо място стои проблема на мениджърите да останат в рамките на параметрите на
проекта. Обхватът на проекта расте колкото
повече членове на екипа работят и колкото
повече задачи са възложени. Удължаването на
работното време не е решение поради факта,
че един проект се състои от множество свързани помежду си дейности, които трябва да бъдат
съгласувани помежду си. Четвъртата позиция е
за липсата на стратегическо групиране на задачите и екипите по изпълнението им, което води
до загуба на изключително важния ресурс
„време”. На следващо място са поставени
проблемите свързани с управлението на заинтересованите страни. Ефективното управление
извиква да се определи кои лица са засегнати и
как могат да повлияят върху успешния резултат
на този проект. За да се избегнат проблеми,
всяко решение за промяна,дори тя да изглежда
незначителна, трябва да бъде анализирана и
обсъдена със заинтересованите и засегнатите
страни. Това гарантира минимално несигурност на страните и запазване на общите интереси. На шесто място може да се отбележат
пропуските в комуникацията между страните,
които причиняват неясни цели и задачи. Ръко-

водството не може да очаква адекватното адаптиране на екипа, ако не го информира навреме
за въведените промени. Седмата позиция е за
развиващите се пропуски на персонала. Всеки
екип си има член, който има решаващо значение за успеха на целия „отбор” и ако този член
напусне по една или друга причина, загубата
му може да доведе до неуспех на цялата група.
Ръководството не трябва да разчита само на
един лидер в екипа, а винаги да има негов помощник, който е достатъчно запознат с проекта
и може да го замести във всеки един момент.
Игнорирането на приближаваща катастрофа от
ръководителите на проекта заема осмото място според Steve Yager. Ръководството изготвя
план и смятат, че е неразумно нито да казва,
нито да показва, че определените в него задачи
са непостижими. Истината е, че нито един проект не е съвършен. Възникват проблеми поради
неточни прогнози, бюджетни суми, нови изисквания в областта на технологиите, допълнителни изисквания, непредвидени по време на първоначалното планиране и какви ли още не причини. Мениджмънтът не обича изненадите и
някоя подобна ситуация може да доведе до
катастрофа по време на жизнения цикъл на
проекта. Ключът към избягването на „гибелта”
на проекта е проследяването на всяка негова
стъпка и предоставяне в кратки интервали от
време на доклади за състоянието му, чрез които ръководителите на проекта могат да изготвят по-обективен анализ на възникнал проблем.
С редовна и навременна оценка може да се
отрази постоянно променящата се реалност.
На предпоследно място е поставено пропускането на фазата за тестване от екипа по проекта. Проектните екипи прекарват твърде много
време в проектиране и недостатъчно време в
тестване. В процеса на всеки един проект трябва да бъде предвидено време за тестване и
коригиране, ако това се налага, защото от това
зависи успеха на целия жизнен цикъл на проекта. Последната група проблеми, разгледани от
Steve Yager, са свързани със страха от непридържането към идеята за „изпитано и проверено”. Членовете на екипа не са в състояние да
мислят извън установените рамки, защото там
се чувстват несигурни. Организации, които
насърчават известен риск, често постигат творчески резултати. А креативните идеи и един
добре изграден екип, насърчаван да насочи
мисленето си зад изградените стереотипи, са
една добра предпоставка за увеличаване конкурентоспособността на фирмата.
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В България има сериозни проблеми както
при разработването на проекти по европейските програми, така и при реализирането на обществени поръчки. Много често оценителните
процедури
разочароват
кандидатстващите.
Причината може да се търси в неспазването на
правилата на Европейския съюз. Открояват се
няколко основни проблеми: липсата на административен капацитет, лошо структуриране на
бюджетите с оглед разходите по проекти, проблем със средствата за финансиране, недостатъчна воля за търсене на успешни публичночастни партньорства и не на последно място
бюрократичните пречки. Едно от решенията е
децентрализацията при реализирането на проекти на регионално ниво, тоест да се въведат
различни нива на местно самоуправление в
общините, а не, както е в момента в България,
координатор да са министерствата, а в някои
случаи и самото правителство. Огромните потоци от информация и постоянните промени в
изискванията и условията при кандидатстване
трудно биха могли да бъдат проследени от неквалифицирани кадри без опит. Проблемът на
малките общини е, че те не разполагат с достатъчно добре подготвени експерти за изготвянето на качествени проекти. Честата смяна на
кадри в проверяващите комисии води до загуба
на време и забавяне на при разглеждане на
проектната документация. Друг казус е свързан
със забавяне на междинните плащания по европрограми, за които общините имат сключени
договори, което ги принуждава да използват
непредвидени средства от общинските бюджети
или да трупат задължения към фирмите - изпълнители. Необходим е единен механизъм,
чрез който общините да се информират за възможните проблеми и забавяния, с указания на
какво да обърнат внимание и какви мерки да
вземат. Но един изключително голям проблем,
може би по-голям от липсата на административен капацитет, е корупцията, която съществува
при одобряването на проектите. Много често се
случва еврофинансиране да получават фирми,
които дори не са били кандидати по програмите.
Изготвянето на проект и набирането на документите за кандидатстване е един трудоемък
процес, изискващ достатъчно добре подготвени
експерти, защото дори малка техническа грешка може да доведе до отпадане от „състезанието” и непостигане на очаквания резултат. Това,
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че има много добри проекти, от които голяма
част няма да получат финансиране, говори, че
експертите, които са програмирали, не са си
свършили добре работата. Голяма част от
трудностите при кандидатстването по европейските програми произтичат от нежеланието
на национално равнище да спазва правила, а в
Европейския съюз те са ясно определени. Липсата на ясни и точни критерии за оценка на
проектите и недостатъчната административна
помощ би следвало да се подобрят в близко
бъдеще. Различни проблеми могат да възникнат
и при самото реализиране, и ако не се реагира
навреме, може да се стигне до прекратяване на
проекта. Целият жизнен цикъл на един проект
се развива в една постоянно променяща се
реалност, към която ръководството постоянно
трябва да се адаптира. Този процес изисква
бързи и ефективни управленски решения, базирани на точни прогнози и изследвания. Ако
един екип по проект умее да се справя с неприятните изненади, които среща по пътя на
реализирането, успешният краен резултат е
лесно постижим.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В БЪЛГАРИЯ

PROJECT MANAGEMENT PROBLEMS IN BULGARIA
Petyo Boshnakov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The following paper examines the process of project management in Bulgaria in the last programming period
2007-2013. SMEs in the new joined EU member experience the negative consequences of on-going economic
crises, lack of professional experience in the process of project management. On the other hand they are attracted
by the vast possibilities of rapid growth and increased competitiveness thanks to EU funding. In this paper we
discuss some major difficulties that Bulgarian companies meet in the process of managing EU projects.
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УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Антоанета Добрева, Емилия Ангелова, Валентина Хараланова, Вярка Ронкова,
Юлиян Димитров
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе
Резюме
В доклада се обосновава необходимостта от редовното предоставяне на студентите на възможността да
участват активно в управлението на качеството на обучение. Целта на изследването е да се подобри качеството на обучение по група основополагащи дисциплини чрез изискване на оценката на студентите за учебния
процес. Особено ценно е тяхното мнение относно достъпността на поднесения учебен материал, логическата
последователност на темите, нагледността на представяне на информацията. Важно е да се получи обратна
връзка за това как студентите оценяват качествата на самата презентация, както и вербалните качества на преподавателя, демонстрирани по време на лекция. Авторите са съставили анкета, черпейки опит както от чужди
университети, където това е редовна практика, така и от съществуващия такъв в Русенски Университет „Ангел
Кънчев“. Въпросите включени в допитването засягат различни аспекти: удовлетворяване на предварителните
очаквания и интерес на студентите, актуалността на разглежданите въпроси, степента на визуализиране и правилното разпределение на времето по време на лекция. От съществено значение е да се получи информация
от студентите дали поднесения лекционен материал е подходящ и достатъчен за провеждането на последващите практически и лабораторни упражнения. Анкетирането е извършено, в групи от различни инженерни специалности и курсове. Експериментирани са различни методи и форми на прилагане на анкетното проучване –
доброволна и анонимна, открита и задължителна. Резултатите са получени, съпоставени и обобщени. Направени са изводи за важната роля на студентската оценка на прослушаните лекции за подобряване качеството на
обучението.
Ключови думи: управление, повишаване на ефективността на лекционните занятия, качество на университетското образование, анкети, получаване на обратна връзка от студентите.
Key words: management, increasing the efficiency of lectures, quality of university education, questionnaires,
receiving feedback from students.

Увод
Русенският университет „Ангел Кънчев” (РУ)
следва стандартите и указанията за осигуряване на качество в европейското пространство за
висше образование. Има изградена Система за
управление на качеството. Системата е отворена към студентите като основни потребители
на услугите предлагани от университета. Традиционна практика в РУ е да се търси обратната връзка със студентите, чрез провеждането
на анкети. Това е ефективен инструмент за управление на качеството на образованието. Авторите считат, че за постигане на реални резултати е необходимо тази практика да се провежда на всяко ниво от структурата на университета: университет, факултети и катедри.
В доклада се представят резултатите от анкета, проведена в катедра Машинознание, машинни елементи и инженерна графика, целяща
получаване на студентското мнение и оценка за
водените от катедрата лекционни курсове.
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1. Структуриране на анкетата
При разработване на анкетата авторите са
почерпили информация от съществуващия в РУ
опит и от практиката на други университети в
чужбина [1, 2, 3, 4, 5].
Обект на съставения въпросник е получаването на актуална информация за студентската
гледна точка за качеството на провежданите
към катедрата лекционни курсове, отнасяща се
както за съдържанието на проведения лекционен курс, така и за качеството на изнасяне и
презентиране на материала.
Анкетата се състои от:
1. Уводно-конструктивен раздел.
2. Въпросник.
В уводно-конструктивния раздел се отбелязва кога и къде е проведена анкетата, преподавателя и дисциплината, за които студентите
дават мнението си, разяснява се кой и защо
провежда анкетата, дават се необходимите коментари и инструкции по работата на респондента върху анкетата. Въпросникът се състои
от 10 твърдения (Q1-Q10). Това е основната
част на анкетата. Авторите са се стремили да
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конструират недвусмислено, нетенденциозно и
продуктивно съдържание. Въпросите са косвени, чрез тях на респондента се дава възможност да изрази различна степен на съгласие
или несъгласие с позицията. Възможни са 5
степени на приемане на изказаното твърдение
(Табл. 1).
Табл. 1. Скала на приемане на твърдението
Моля, поставете отметка (о, v, x) в полето, което
отговаря на вашето мнение, относно съответното
твърдение.
1. Съгласен съм.
2. По-скоро съм съгласен.
3. Нямам мнение.
4. По-скоро не съм съгласен.
5. Не съм съгласен.

Въпросите касаят съдържанието на поднесения материал, дали той е структуриран разбираемо и в логическа последователност, има
ли теорията ясни препратки към практиката,
рационално ли се усвоява времето предвидено
за лекцията.
От особен интерес за правилното съставяне
на учебни програми са въпросите, касаещи
достатъчността на предвидените лекционни часове, като брой и като предоставяне на цялата
необходима информация за успешното провеждане на практическите и лабораторни упражнения по съответната дисциплина.
На студентите е представена възможността
да изкажат своето мнение за преподавателя, по
отношение на подготовката на презентацията,
визуализацията и личното му представяне.

Табл. 2. Въпросник
1.
Q1.
Q2.
Q3.
Q4.
Q5.
Q6.
Q7.
Q8.
Q9.
Q10.

2.

3.

4.

5.

Поднесения в лекциите материал е структуриран по разбираем и логичен
начин.
Учебното съдържание в лекциите по дисциплината е актуално.
Подходящи примери от практиката илюстрират преподадената теория.
Рационално се използва учебното време.
Необходими са повече часове за възприемане и усвояване на учебния
материал по дисциплината.
Използвани са съвременни средства за презентиране на лекцията (с добри
графики, фигури, таблици.
Преподавателя говори ясно, разбираемо, на издържан академичен език.
Поднесения материал и презентацията му са мотивиращи и създават интерес към дисциплината.
Лекционният материал е необходима и достатъчна база за провеждане на
практическите/лабораторните упражнения по дисциплината.
Лекциите имат съществено значение за доброто представяне на изпита по
дисциплината.

2. Провеждане на анкетата
Към катедрата се водят лекционни курсове
по Проекционна геометрия и Инженерна графика 1 и 2; Инженерна графика 1 и 2; Техническа документация; Основи на конструирането,
„Машинни елементи – първа част” и „Машинни
елементи – втора част”, които се слушат от
студенти в първи, втори и трети курс.
Обучаваните студенти в лекционни курсове
от първи, втори и трети курс на направление
„Машинно инженерство”. Броят им е както
следва: ПГИГ 1 и 2 за специалности МТМ,
МКМ, КПМУ, ИИ - 106 студента, ИГ 1 и 2 за
специалност ПД - 61 студента; Основи на конструирането - 58 студента; „Машинни елементи
– първа част” – 170 студента. Поради големия
брой студенти анкетното проучване е проведено частично (стохастично–репрезентативно),

като са подбрани групи от различни курсове и
специалности, слушащи различни курсове лекции.
Част от анкетата е проведена анонимно, докато на останалата част от студентите е дадена
възможността да участват явно.
След обработване на резултатите от проучването беше установено, че откритостта на анкетата не влияе на разпределението на отговорите.
Анкетата е проведена в началото на втори
семестър, като част от студентите са давали
мнение за вече завършилия през изминалия семестър курс лекции, докато други са оценявали
нов курс лекции.
Студентите участвали в анкетното проучване
проявяват готовност и желание и осъзнават, че
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3. Резултати от анкетата (фиг. 1)
Резултатите от анкетата са представени на
фиг. 1.

могат да допринесат за подобряване на учебния
процес.
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Q5
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Q1
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5. Не съм съгласен
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4. По-скоро съм несъгласен

4,60%

0,00%

3,23%

1,64%
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3,23%
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3. Нямам мнение
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4,84%
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19,35% 14,52% 14,52%

2. По-скоро съм съгласен

29,00% 17,74% 33,87% 20,97% 22,58% 20,97% 14,52% 33,87% 27,42% 14,52%

1. Съгласен съм

54,95% 77,42% 61,29% 70,97% 37,10% 69,35% 77,42% 45,16% 51,61% 67,74%

Фиг. 1. Резултати от анкетата

1. На първия въпрос 55% от студентите смятат, че поднесения лекционен материал е
представен разбираемо, достъпно и логически свързано. Други 29% са съгласни в
по-малка степен, 6,5% процента нямат
мнение по въпроса. Едва 4,8% не са съгласни с това твърдение. Може да се направи извода,че основното част от студентите
разбират поднесения на лекции учебен материал.
2. На въпроса за актуалността на съдържанието на лекциите и отразяването на съвременното състояние на разглежданите теми,
77,42% отговарят, че са съгласни. Още
17,74% се присъединяват с по-малка увереност към тази позиция. И само 4,87%
нямат мнение по въпроса. Така получените
резултати дават положителна оценка за
лекциите, които са периодически обновявани и актуализирани.
3. Особено важно е студентите да виждат
връзката между поднесената теория и практиката. В тази връзка е третия въпрос, за
който над 90% от студентите отговарят утвърдително.
4. Оптималното използване на времето предвидено за лекция е не по-малко важен въп24

рос. Студентите трябва да са заинтригувани, без да се отегчават с излишна информация, също така не бива да остават незавършени теми. На въпрос Q4, засягащ този
въпрос около 90% дават положителна
оценка. 6,42% нямат мнение по въпроса, а
само 1,61% по-скоро не са доволни от начина на уплътняване на лекционното време.
5. Важен въпрос за оценяването на достатъчността на предвидените часове за лекции по
съответната дисциплина е Q5. Това е ориентир за правилното съставяне на учебните
програми. Близо 60% считат, че е необходимо да се увеличат лекциите, за по-добро
възприемане и усвояване на учебния материал. Близо 13% са удовлетворени от количеството на прослушаните лекции. Около
22,6% не дават мнение по този въпрос.
6. За качеството на изнасяне на лекции и по
доброто визуализиране на поднесения материал е особено важно използването на
съвременни средства за презентиране. Нагледните схеми, примери, диаграми, фигури
и таблици допринасят особено много за
възприемането на теорията. Над 90% оценяват високо качеството но презентация по
време на лекции, 4,84% нямат виждане по
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въпроса и още толкова считат, че презентациите могат да се подобрят.
7. Личностната оценка на вербалните и комуникативни качества на водещия лекции се
вижда в отговорите на Q7. Близо 92% дават висока оценка на преподавателите водещи лекции. Само 6,42% не изказват мнение по въпроса.
8. Особено ценно е да се удовлетворят очакванията на студентите и те да се заинтересоват от дисциплините, които посещават. С
отговора си на осмия въпрос 79% намират
за мотивиращо посещението и прослушването на курса лекции. 19,35% нямат мнение относно интереса си към съответната
дисциплина и 1, 62% не проявяват интерес.
9. Доколко лекциите са необходима и достатъчна основа за последващо провеждане на
практически и лабораторни упражнения,
както и за справянето със задачите по курсовата работа или курсовия проект, информация получаваме от отговорите на деветия въпрос. Почти 79% от анкетираните
студенти са удовлетворени от придобитите
на лекции знания, които след това намират
практическо приложение в упражненията.
14,52% не са изказали позиция. Около 6%
не намират връзката между лекции и упражнения.
10. Лекциите имат съществен принос за успешното приключване на работата по определена дисциплина и добрите резултати на
изпити и контролни работи. Почти 82% са
съгласни с това твърдение, 14,52% не са
определили позицията си по въпроса и
3,22% не смятат, че лекциите са ги подготвили достатъчно за добро представяне.
Изводи и препоръки
Изключително полезна е информацията, която се получава при обратната връзка със студентите. Регулярното провеждане на подобни
анкетни проучвания позволява всеки преподавател да „свери часовника си” доколко отгова-

ря на студентските очаквания, нужди и изисквания. Тази обратна връзка дава възможност на
студентите пряко, чрез своето мнение, да участват в организирането на учебния процес, като
по този начин вземат участие и в управлението
на качеството на учебния процес.
В много чуждестранни университети, подобни анкетни допитвания, касаещи дисциплината
и преподавателя, са заключителен етап от
приключването й.
В отговор на европейските тенденции за повишавани качеството на висшето образование и
в съгласие с политиката по качеството на Русенски университет редовното провеждане на
подобни анкети сред студентите са добра и
действаща практика.
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PARTICIPATION OF STUDENTS IN THE QUALITY MANAGEMENT OF THE STUDY
PROCESS
Antoaneta Dobreva, Emiliya Angelova, Valentina Haralanova, Vyarka Ronkova,
Yuliyan Dimitrov
Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, Bulgaria
Abstract
The authors’ team of the paper justifies the necessity of regular offering the option to the students to participate in the management of education quality. The objective of the investigation is to improve the education quality
in the area of a group of fundamental subjects through requiring the evaluation of the students concerning the
education process. Their opinion is especially valuable concerning the accessibility of the presented study material,
the logical consequence of the topics, and the visualization of the presented information. The obtaining of the
feedback is very important in terms of students’ evaluation of the quality of the lecture presentation and also in
terms of the communication skills of the lecturer delivering the material. The authors have created questionnaire
based upon the best practices of European universities and also using the experience of the management of the
University of Ruse “Angel Kantchev”. The questions included in the questionary treat different aspects: satisfaction of the preliminary expectations and interest of the students, actuality of the regarded problems, and the level
of visualization and the correct timing of the lecture. The considerable importance is indicated about receiving information from the students whether the delivered lecture material is appropriate and sufficient for the implementation of the consequently following practical and laboratory exercises. The evaluation through questionnaires is
carried out in different engineering specialties and courses. Different methods and forms of applying questionnaire
research have been implemented: voluntary and anonymous, open and obligatory. Experimental results are received, juxtaposed and summarized. Conclusions are made concerning the important role of the students’ evaluation of delivered lectures aiming to improve the quality of education.
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ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЧЕБНАТА РАБОТА
ЧРЕЗ ИЗВЪНАУДИТОРНА ДЕЙНОСТ СЪС СТУДЕНТИТЕ
Антоанета Добрева, Юлиян Димитров
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе
Резюме
В доклада се обосновава необходимостта от извънаудиторна работа със студентите, имащи стремеж да
участват активно в учебния процес. Целта на изследването е да се повиши ефективността на учебната работа
на преподавателя чрез осигуряване на различни възможности за индивидуална работа със студентите. Представеният материал акцентира върху два основни типа дейности: задълбочаване на знанията на студентите чрез
по-достъпно представяне на сравнително трудна интердисциплинарна конструкторска методика, включваща
познания от курсовете по механика, съпротивление на материалите и машинни елементи и индивидуална работа със студенти, участващи в международни Европейски програми. Представени са разработените от единия от
авторите важни за учебния процес тримерни модели на машинни елементи, включващи онагледяване на натоварването и разрезните усилия. В резултат на допълнителната за преподавателя дейност са усвоени нови умения от страна на студентите при работа с компютърните програми: MS PowerPoint и Solidworks. Представени
са възможностите и е акцентирана важността пред студентите от използването на системата Solidworks. Анализирана е международната дейност в катедра „Машинознание, машинни елементи и инженерна графика”.
Посочени са различни методи и форми на индивидуална работа със студенти. Анализирани са добри практики
за получаване на две бакалавърски дипломи: от Русенски университет и от Шведски университет за студенти,
участващи активно в учебния процес. Направени са изводи за важната роля на допълнителната извънаудиторна
работа на преподавателите със студенти, които имат повишен интерес към професионалното си развитие.
Ключови думи: управление, повишаване на ефективността на учебната работа, качество на университетското образование, резултати от международна дейност, Европейски дипломи на студенти.
Key words: management, increasing the efficiency of study process, quality of university education, results
from international activity, European students’ diplomas.

Увод
Основната цел на Висшето образование е
системата да се адаптира ефективно и в съответствие с изменящите се потребности на Българското общество. Освен това, Европейското
законодателство и оперативните програми на
структурните фондове също имат огромно влияние върху правителството на струната и върху
Българските университети и Висши училища.
Учебните планове и програми, базирани на
тези основни принципи и правила, не винаги
успяват да осигурят необходимия обем от знания и умения за студентите от инженерните
специалности [1, 2, 3].
Целта на представения материал е да акцентира върху необходимостта от извънаудиторна
работа със студентите, имащи стремеж да
участват активно в учебния процес.
Проведеното изследване има за цел да повиши ефективността на учебната работа на
преподавателите чрез осигуряване на различни
възможности за индивидуална работа със студентите. Акцентира се върху два основни типа
дейности: научно-изследователска извънаудиторна работа със студенти и индивидуална ра-

бота със студенти, участващи в международни
Европейски програми.
1. Научно-изследователска извънаудиторна работа със студенти
Извънаудиторната работа със студенти,
проведена от асистента към Русенски университет, катедра „Машинознание, машинни елементи и инженерна графика” (ММЕИГ) Юлиян
Димитров имаше за цел да представи сравнително трудната методика при оразмеряване на
машинни елементи по един по-достъпен и полесен за възприемане от страна на студентите
начин. Тематиката на тази проведена със студенти научно-изследователска работа е извън
учебния план и съответно извън учебните проглрами по групата дисциплини, за които отговаря катедра „ММЕИГ”.
При работата си по курсовите проекти в областта на дизайна и конструирането, студентите изпитват затруднение при оразмеряването и
изчисляването на машинни елементи, трудно
осъществяват връзката между натрупани вече
знания от други дисциплини: Съпротивление на
материалите, Механика, Инженерна графика
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на и практическото им прилагане по дисциплината „Машинни елементи – курсов проект”.
Още по-големи трудности срещат студентите от инженерните специалности при придобиването на нови, практически умения в областта
на конструирането.
С цел увеличаване на интереса на студентите към самостоятелната им работа по инженерни проекти, проведената извънаудиторна
работа със студенти подпомогна запознаването
и изясняването на важността от използване на
съвременни CAD системи, вкл. и Solidworks.

Фиг. 1. Визуализация на равнините в тримерния модел на редуктора

След провеждане на срещи между работния
колектив и студенти от различни групи и специалности бяха постигнати следните резултати по
отношение на подобряване на комуникативните
умения на студентите, работили по средствата
за онагледяване:
- по–убедително и красноречиво представяне от страна на студентите на резултатите от техния труд и осъзнаване на
силните и слаби страни по отношение на
времето за представяне и модела на поведение на студента по време на презентацията;
- усъвършенстване на уменията на студентите да разработват по-атрактивни
презентации.
2. Извънаудиторна работа със студенти по
международни програми
Ефективността на учебната работа в системата на Висшето образование може да се подобри чрез осигуряване на различни възмож28

На фиг. 1 и на фиг. 2 са показани част от
прецизираните етапи от методиката за оразмеряване на машинни елементи и моделираните
чрез продукта Solidworks елементи от редуктора. Студентите, участвали под ръководството
на асистент Юлиян Димитров в разработването
на описаните средства за онагледяване и подпомагане на учебния процес, представиха работата си пред няколко групи от студенти от
същия випуск.

Фиг. 2. Визуализация на натоварването на машинни
елементи

ности за индивидуална работа със студентите.
Една подобна възможността е индивидуална
работа със студенти, имащи желание да участват в международни Европейски програми.
Международната дейност в катедра „Машинознание, машинни елементи и инженерна
графика” е особено активна в две основни направления:
- участие на представители на катедрата в
редица международни научни форуми и
конференции;
- интезивна индивидуална работа със студенти, които имат повишен интерес към
професионалното си развитие.
Дългогодишната международна дейност на
доц. Антоанета Добрева дава основание да се
посочат следните добри практики, подобряващи
ефективността на учебната дейност:
- Създаване на организация на студентските мобилности и съдействие за формулиране на необходими и избираеми
дисциплини в задължителния документ

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЧЕБНАТА РАБОТА ЧРЕЗ ИЗВЪНАУДИТОРНА ДЕЙНОСТ СЪС СТУДЕНТИТЕ

-

от програмата „ЕРАЗЪМ”: споразумението за учене, което се подписва от изпращащия и приемащия университет за
всеки семестър и/или за дадена академична година. Препоръчително е, студентската мобилност да се организира
така, че да се осигури включването на
по-голям брой дисциплини в рамките на
учебните планове на двата Европейски
университета.
Насочване на студентите от Русенски
университет към такива Европейски университети, които дават възможност на
българските студенти да изучават дисциплини в приемащия университет, съвместно със студенти от съответната
приемаща държава. По този начин, студентите – участници в академичния обмен имат възможност да се интегрират
по – добре в социалната среда и да бъдат част от международната академична
общност.

Фиг. 3. Академична справка от LNU на Ф. Геновски
за един семестър (60 ECTS)

Резултатите от прилагането на тези добри
практики са например получаването на две бакалавърски дипломи от студенти на Русенски
университет: една от РУ и бакалавърска диплома от Шведски университет (Linneaus
University).
Изводи и препоръки
Посочените различни методи и форми на
индивидуална работа със студенти осигуряват

Подпомагане на студентите за организиране на предварително успешно усвояване на дисциплините от учебните планове на Русенски университет, които ще
бъдат пропуснати по време на мобилността им в друга Европейска държава.
Тази допълнителна организационна дейност е от изключителна важност за успешното протичане на учебния процес за
студентите, участващи в международния
обмен, след завръщането им от чуждестранния университет.
На фиг. 3 и фиг. 4 са показани документи
на студентите Филип Геновски и Димитър Няголов от Русенски университет, които в рамките на един семестър са участвали в академичен
обмен с цел обучение по програмата „ЕРАЗЪМ”, удостоверяващи успешното полагане на
дисциплини с общ ЕCTS резултат от 60 кредита
(съответстващ на ЕCTS пакет за два семестъра).
-

Фиг. 4. Сертификат на Д. Няголов от LNU за един
семестър (60 ECTS)

подобряване на качеството на учебната работа
чрез извънаудиторна заетост за преподавателя.
Тази практики са особено ефективни при студенти, които имат повишен интерес към професионалното си развитие.
Описаните добри практики за получаване на
две бакалавърски дипломи от един и същи студент: от Русенски университет и от чуждестранен университет са от особено голямо значение за подпомагане на студентите при намира-
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не на работа по специалността им на Българския и на Европейския пазар на труда.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF THE STUDY PROCESS THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES WITH STUDENTS
Antoaneta Dobreva, Yuliyan Dimitrov
Angel Kanckev University of Ruse, Ruse, Bulgaria
Abstract
The authors’ team of the paper justifies the necessity of extracurricular activity with students, having the ambition to participate intensively in the study process. The objective of the investigation is to improve the efficiency
of the study process through providing different options for individual work with students. The presented material
analyzes two types of activities: extending the knowledge of the students through more accessible presenting of
relative difficult interdisciplinary design methods, including knowledge from mechanics, strength of materials and
machine elements and individual work with students, participating in international European programs. Three dimensional models of machine elements, elaborated by one of the paper’s authors are presented. They are very
important for the study process because of the included visualization of loads and stresses. Due to those additional efforts on behalf of the lecturer the students acquired new skills working with the computer products: MS
PowerPoint и Solidworks. The options of those products are presented and the importance of the application of
the system Solidworks is indicated. The paper analyzes also the international activity of the department “Machine
science, machine elements and engineering graphics”. Different methods and forms of individual work with students are presented. Best practices are presented concerning receiving two Bachelor degree diplomas: from the
University of Ruse and from Linnaeus university – Sweden for one and the same students, participating actively in
the study process. Conclusions are made concerning the important role of the extracurricular work of the lecturers
with students who have increased interest towards their own professional development.
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ВАЖНИ АСПЕКТИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА
ЕДГАР ШАЙН ПРЕД СТУДЕНТИТЕ ПО ФИРМЕНА КУЛТУРА
Кирил Димитров
Университет за национално и световно стопанство, София, България
Резюме
В настоящата статия се анализира широко разпространения начин (обхват) на представяне на творчеството
на Едгар Шайн пред студентите, изучаващи в университетите у нас дисциплината Фирмена култура. Тук се
предлага и подходяща според автора степен на разкриване и представяне на творчеството на Шайн, в т.ч. полезна културална класификация, основни проблеми на фирмената култура и модел на организационна промяна. По този начин обучаваните получават възможност да придобият полезни знания и умения, чрез които своевременно да идентифицират връхлитащите ги проблеми, стоящите в основата им причини и да реализират
необходими промени без странични ефекти с оглед постигането на устойчиво развитие в компаниите в днешните турбулентни времена.
Ключови думи: фирмена култура, организационна култура/промяна, Едгар Шайн, културални класификации, равнища на културата, културални проблеми.
Keywords: firm culture, organization culture/change, Edgar Schein, classifications of culture, levels of culture,
cultural issues.

Увод
Традиционно всеки висококачествен лекционен курс по Фирмена култура включва представяне и критична оценка на достиженията на
изявени изследователи в областта, един от които задължително е американецът - Едгар Шайн.
Но в преобладаващата част от широко разпространената тематична литература и университетските курсове у нас представянето на работата на изследователя се ограничава до [6, 9]:
- Важна дефиниция за организационната
култура и
- Модел за равнищата на организационната култура.
Нещо повече, в желанието си да представят
пред студентите резултати от научната работа
на плеяда други известни автори в областта или
пък свои проучвания, повечето преподаватели
(б.а. и учени) пропускат да отбележат приноса
на Шайн към идентифицирането на полезна
културална класификация, основни проблеми
на фирмената култура и относително опростен
модел на организационна (б.а. културална)
промяна [5, 6]. По този начин се затруднява
изясняването на предмета на изучаване на
фирмената култура, а тематиката на дисциплината изглежда твърде абстрактна за студентите,
които още не са имали възможност да натрупат
по-богат опит в реалния бизнес, за да установят
значимостта на „меките фактори” за тяхното
успешно кариерно развитие в условията на динамичната предприемаческа икономика, нала-

гаща ускорени цикли на създаване и разрушаване на богатство.
Без съмнение по-задълбоченото представяне
на подбрани аспекти от творчеството на бележития учен има потенциал да подобри качеството на обучението по фирмена култура и да
подпомогне бъдещите мениджъри в своевременната оценка на начините, по които се правят нещата в съответната организация, както и
в предприемането на подходящи интервенции с
оглед запазване на остатъка от успеха в същата и ефективно възползване от нововъзникващи
възможности. Ето защо в настоящата статия си
поставям за цел да предложа приемливо съдържание и степен на разкриване на достиженията на Шайн пред обучаваните.
1. Задължителната дефиниция на Шайн за организационната култура.
Още по време на първата лекция или малко
по-нататък в началото на курса – в зависимост
от прилагания от преподавателя подход при
изготвянето на учебната програма, на студентите се предлага, може би най-ясната, макар и
изчерпателна, дефиниция за организационна
култура [6, 9]. Нещо повече, авторите на значителен процент от реализираните научни изследвания в областта на фирмената култура,
публикувани в интернет бази данни (напр.
EBSCO, Science Direct, Scopus и други) задължително отчитат позицията на Шайн в своите
теоретични части, обобщено изразявана чрез
формулираната от него солидна дефиниция [1,
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2]. Това е сериозен сигнал за международното
признание на значимостта на приносите на
професора към развитието на теорията и практическото проучване на фирмената култура. За
целите на по-лесното усвояване на тази дефиниция от обучаваните съм я обособил на семантични части, които синтезирано разкриват
важните аспекти от значението на фирмената
култура, както следва (основна дефиниция на
Едгар Шайн за организационната култура): (а)
съвкупността от основни предположения (б.а.
вкоренени убеждения – алтернативен превод),
които са (б) открити, изобретени или развити от
дадена група (в) в процеса на научаване как да
се справя с проблемите на външната си адаптация и вътрешната си интеграция; (г) тези
предположения се смятат за валидни, защото
са проработени достатъчно добре на практика;
(д) чрез разнообразни способи тези предположения се внушават на новите членове на групата като правилен начин на възприемане, мислене и чувстване.
Въпреки че и едно от най-кратките определения за организационна култура – „остатък”
(отзвук, после вкус, б.а.) от постигнатия „успех” в дадена компания, също е предложено от
Едгар Шайн, това съвсем не означава подценяване и демонстрация на пренебрежително отношение към тази сфера на свързаното с управлението на бизнеса познание. Напротив,
професорът от Масачузетския технически институт в САЩ по въздействащ начин разкрива
своята гениалност в рамките на една изключително интересна област, чрез която проличават
„меките”, „скритите” и понякога „неосъзнавани”, но често пъти основни, причини за успеха
или провала на определени интервенции за
промяна, притежаващи трудно поддаващ се на
целенасочени въздействия културален компонент, който в много случаи може да надживява
произвежданите продукти, доставяните услуги,
дори основателите и другите лидери във фирмата. От друга страна първоначалното налагане на обучаваните на дисциплина в мисленето
във връзка с фирмената култура чрез използване на ограничен брой и подбрани дефиниции
подсигурява по-бързо навлизане в тематиката.
Едва при изградено вече приемливо равнище на
знания в областта преподавателят може да подтикне обучаваните да проучват нюансите в значенията на различни определения за фирмената
култура, за да „извървят мисълта”, че истината
може да бъде повече от една. Обикновено последното се извършва чрез възлагане на обуча32

ваните да разработят индивидуална курсова
работа.
2. Равнища на фирмената култура по Едгар
Шайн
В своя модел авторът описва три равнища
на фирмена култура [6, 7, 9] (виж фигура 1):
- Артефакти;
- Възприети вярвания и ценности;
- Основни
предположения
(вкоренени
убеждения).
Артефактите са първото (повърхностното)
равнище в модела и представляват всичко в
организацията, което може да бъде виждано,
усещано и долавяно (чувано) от всеки непредубеден наблюдател като например сгради, оборудване, обзавеждане, видими възнаграждения
и признание на заслуги, начин на обличане на
служителите начини, по които членовете от
персонала взаимодействат помежду си и с
външни за организацията хора (партньори). Артефактите са лесни за наблюдение, но единствено по тях е изключително трудно да се определят истинните характеристики на целева организационна култура. В действителност елементите на това равнище могат да се наблюдават и измерват от всеки, който се докосне до
съответната организационна култура.
Възприетите вярвания и ценностите представляват второто равнище на организационната
култура и въплъщават прокламираната (официално изповядваната) култура на членовете на
дадена организация – възприети и прегърнати
каузи, служещи като оправдания и извинения за
предприемането на конкретни действия. Те се
материализират в лозунги, декларации за мисията, визията и кредото на организацията. Ако
възприетите вярвания и ценности са в съгласие
с основните предположения, тогава превръщането на тези ценности във философия (начин)
на действие може да помогне в решаването на
задачата за сплотяването на колектива, генерирайки източник на идентичност и мисия за членовете му. Елементите на това равнище могат
да бъдат преценявани (измервани) чрез провеждане на интервюта със служителите в организацията и запознаване с фирмените документи.
Основните
предположения
(вкоренените
убеждения) представляват най-дълбокото равнище на фирмената култура. Това са културалните елементи, които не могат да се видят
(остават незабележими) или не могат познавателно да бъдат идентифицирани във всекидневното взаимодействие между хората в организа-
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цията, въпреки че са основният източник на
доминиращите в организацията ценности и
действия. Тук попадат и културални елементи,
чието обсъждане в организацията е „забранено” (недопустимо, табу). Много от тези неизказани (мълчаливи) правила съществуват, без дори да са осъзнати от членовете на организацията. А хората с достатъчно опит (стаж) в организацията, позволяващ им да разбират значенията
на атрибутите от най-дълбокото равнище на

целевата организационна култура, обикновено
се приспособяват към тях с времето като по
този начин реално „прикриват” тяхното съществуване. На това равнище преценяването (измерването) се реализира преди всичко благодарение на задълбочените наблюдения и интерпретации на ситуациите от външен експерт
(непредубеден наблюдател) в допълнение на
задължителното интервюиране членовете на
съответните групи (подгрупи).

Фиг. 1. Равнищата на фирмената култура според Едгар Шайн

За съжаление често в организациите се наблюдават сериозни разлики между провъзгласяваните ценности и установените практики. Това
буди големи разочарования у новопостъпилите
служители, особено у тези с по-скромен социален опит в организациите – току що завършилите студенти. По този начин се формира впечатление за „дълбока пропаст” между придобитите знания, умения и способности по време на
обучението в университета и изискванията на
реалния живот в бизнеса.
От друга страна Авиъд Раз идентифицира и
някои несъвършенства в модела на Шайн [4].
На първо място, трудно се прави разлика между провъзгласяваната култура и основните
предположения. Не е възможно с точност да се
определи моментът, когато даден елемент от
провъзгласяваната култура се трансформира в
основно предположение. Пък и твърде много
се разчита на положителния принос на външния
консултант за разгадаването на основните
предположения, а се отхвърля използването на
въпросници и относително по-слабо се акцентира върху интервюирането на служителите. А

извършването на последното е представено
като необходима инфраструктура за реализиране на висококачествена работа от страна на
консултанта.
На второ място, използваното от Шайн понятие „организационни атрибути” (organizational attributes) е твърде неясно (абстрактно),
понеже може да включва всичко в една организация - от нечия усмивка до цвета на някакво
бюро. Така се размива значението и отслабва
тежестта на това понятие.
Раз прави и някои предложения за усъвършенстване на модела на Шайн, които включват
следното:
- Първоначално целенасочено да се допуска, че провъзгласяваната култура
въплъщава в себе си основните предположения. Това позволява провъзгласяваната култура по-късно да бъде противопоставяна на (сравнявана с) реално
действащите норми в съответната организация. Така, че ценностите изразяват
желаното състояние на съществуване,
което може да се преценява (измерва)
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чрез интервюиране и запознаване с
фирмените документи. А „обратната
страна на медала” - реално действащите
норми в ежедневието на организацията,
могат да се преценяват (измерват) чрез
наблюдение и интервюиране.
- Значението на понятието „организационни атрибути” да се ограничава до представяне на материалните предмети в организацията.
- Силата на дадена организационна култура може да бъде измервана чрез проучването на две потенциални несъответствия, а именно: обективно несъответствие
– разликата между ценностите и нормите, и субективно несъответствие – разликите между ценностите и разбиранията
на служителите за ценностите. Ако гореспоменатите несъответствия са значителни, то налице е действието на една
силна организационна култура.
Въпреки посочените несъвършенства моделът на Шайн за равнищата на организационната култура остава един от най-широко използваните способи за своевременно опознаване на
обстановката в дадена организация от страна
на новопостъпили служители, както и от мениджъри, целящи да решават сериозни организационни проблеми. Този модел има висока полезност и за различните заинтересовани групи,
които преследвайки своите интереси, се опитват да поддържат устойчиви отношения с целевата организация, основаващи се на предсказуемост в действията на партньора и взаимно изгодното сътрудничество.

3. Важна класификация на фирмената култура
по Едгар Шайн
Едгар Шайн доразвива традиционните интраорганизационни културални класификации
(мениджъри срещу подчинени; собственици
срещу наемни работници; постоянни срещу
временни служители; служители на заплата
срещу тези на норма и т.н.) като насочва вниманието си към два критерия [8]:
- Специфични задачи за извършване и
- Професионалните групи, традиционно
обвързани с изпълнението на специфичните задачи.
По този начин се обяснява формирането на
основни субкултури, които в значителна степен
обезпечават (допринасят за) оцеляването на
всяка група или организация. От друга страна
не е изключено възникването на сериозни противоречия (конфликти) между тези основни
субкултури, което може да понижи ефикасността и ефективността в работата на групата
или организацията. Идентифицираните от Шайн
културални типове са, както следва: култура на
обслужващите лица (The Operator Culture), инженерна култура или култура на свръхчовека
(The Engineering Culture) и управленска култура
(The Executive Culture) (виж табл. 1). По този
начин се обогатява „пътната карта” за опознаване специфичната среда в целевата организация, основаваща се на готови, доказали се в
практиката схеми и модели. От друга страна
тази класификация подтиква работещите в организацията сами да полагат целенасочени
усилия за трайно поддържане на необходими
отношения (баланс в служебен и личен план)
между различните субкултури с оглед постигане целите на компанията.

Табл. 1. Класификация на организационната култура на Едгар Шайн (трите основни субкултури)
Организационна
Основни предположения
култура
1.1. Действията на организацията са в основата си действия на хората, работещи в нея;
1.2. Успехът на организацията зависи от знанията, уменията и степента на ангажираност
на работещите в нея;
1.3. Изискваните знания и умения са специфични и се основават на основната технология
на организацията;
1. Култура на
1.4. На обслужващите лица се налага да се справят с непредвидими ситуации, макар че
обслужващите
производствените процеси са прецизно проектирани, а правилата и процедурите – устанолица
вени;
1.5. Обслужващите лица трябва да развиват способности да се учат и да реагират адекватно на неочаквани ситуации;
1.6. На обслужващите лица се налага да работят в екипи, демонстрирайки искреност и
взаимно доверие помежду си, поради високата степен на взаимозависимост между отделните операции (и други елементи) в рамките на даден процес.
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2. Инженерна
култура (глобална общност)
(културата на
свръхчовека)

3. Управленска
култура (глобална общност)

2.1. Природата може и трябва да бъде овладявана (подчинявана) – „Това, което е възможно, трябва да се направи”;
2.2. Операциите в организацията се основават на научни постижения и разполагаеми технологии;
2.3. Забавление - да се решават трудни въпроси и да се преодоляват препятствия;
2.4. Произвежданите продукти и постиганите резултати трябва да притежават висока полезност за заинтересованите групи и да въплъщават в себе си различни подобрения;
2.5. Решенията трябва да бъдат ориентирани към постигане на елегантност (изчистен дизайн), простота и прецизност;
2.6. Схващане за „идеален свят”: работа на елегантни машини и протичане на съвършени
процеси при висока прецизност и хармония без човешка намеса;
2.7. Хората създават проблеми: допускат грешки; тяхното участие в производствената
система трябва да се минимизира или дори отстрани, там където е възможно.
3.1. Финансовото оцеляване и растежът на компанията осигуряват възвръщаемост за акционерите или за обществото;
3.2. Бизнес средата е конкурентна и дори враждебна: „На война не може да се вярва на
никого”;
3.3. Генералният директор е в ролята на изолиран, „самотен герой”, но има вид на всезнаещ и изглежда, че държи организацията под пълен контрол. Вероятно е да се чувства
незаменим: „Аз съм добре, заемам тази позиция. Те не са добре, не са успели да достигнат до върха в организацията.”;
3.4. На генералния директор се налага да разчита предимно на своята преценка, понеже
подчинените винаги ще му казват това, което желае да чува – отсъствие на точна обратна
връзка. У него неконтролируемо нараства усещането за собствената безпогрешност и
всезнание.
3.5. Йерархията в организациите представлява мярка за притежаван статус и постигнат
успех, както и основно средство за поддържане на контрол;
3.6. Поради доминиращото обезличаване в големите организации се установяват правила,
процедури и церемонии с оглед постигане приемливо качество на мениджмънт;
3.7. Хората се приемат като „необходимото зло”, без което организацията не може да
постига целите си; един от ресурсите в организацията, който трябва да се придобива и
използва ефективно; работещите не са най-ценния актив за организацията и нямат за цел
да се (само)усъвършенстват;
3.8. Не е необходимо организацията да е напълно обезпечена с необходимия персонал, а
трябва само да се осигуряват дейностите, за които има договорени поръчки;

Източник:[8].

4. Основни проблеми на фирмената култура
според Шайн
Изучаването на фирмената култура единствено като структурно понятие не гарантира задоволително равнище на нейното проучване и
последващо полезно прилагане от страна на
обучаваните в професионалния, социалния и в
личния живот. Необходимо е да се потърси
друг начин, чрез който да се описва от какво се
състои целева организационна култура и поспециално какво по-точно разкрива позицията
на непредубедения наблюдател като съдържание на тази култура. Ако допуснем, че културата се състои от набор от основни предположения, то е необходимо да се постави правилният въпрос: „Предположения относно какво?”.
След като културата е всепроникваща и в края
на краищата обхваща всичко, от което дадена
група (организация) се интересува или с което
трябва да се справи, то тя неминуемо включва

в себе си основните проблеми, пред които всяка група се изправя, а културалните предположения изразяват набор от по-дълбоки и свързани с групата проблеми. Някои от идентифицираните по-важни проблеми пред групата са,
както следва [6, 9]:
- Проблемът за оцеляването и приспособяването на групата към външната среда;
- Проблемът за вътрешната интеграция
между членовете в групата;
- Проблемите, свързани с разшифроване
природата на истината за групата (организацията);
- Проблемите, свързани с възприемането
на времето от страна на членовете на
групата (организацията);
- Проблемите, свързани с възприемането
на пространството от страна на членовете на групата (организацията);
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Проблемите, свързани с разшифроване
природата на човека;
- Проблемите, свързани с междуличностните взаимоотношения и други.
По принцип в повечето лекционни курсове
по фирмена култура проблемният подход в
преподаването се реализира чрез възлагането
на курсови проекти, разработвани от обучаваните при зададени правила. Това е традиционният подход в бакалавърската степен. За съжаление поради скромният делови опит на обучаваните и липсата на вътрешна мотивация за
самоусъвършенстване у някои от тях качеството на крайните продукти не винаги е високо.
Относително по-рядко преподавателите се нагърбват да разясняват част от тази тематика
чрез изнасяне на лекции дори и в магистърска
степен на обучение. Все пак мога да отбележа,
че средното качество на работа в групите студенти в магистърска степен е значително повисоко от постиганото в групите обучавани в
бакалавърска степен поради факта, че първите
вече са натрупали известен и полезен професионален опит и по свой начин са проумели
изключителната важност, която има правилното
прилагане на инструментариума на фирмената
култура за постигането и задържането на успеха в техния професионален живот, както и в
организациите, където работят. Например, когато на бакалаври се възложи проблемът за
сплотяване на персонала в групата, най-често в
създавания краен продукт се акцентира върху
практиките по тиймбилдинг. Докато при обучаваните в магистърска степен, крайният продукт
относително по-често е с по-богато съдържание, обхващащо поредица от чувствителни
въпроси по-важните, от които са свързани
с/със:
- Създаване на общ език и понятиен апарат;
- Определяне на границите на групата,
както и критериите за включване в (изключване от) нея;
- Разпределяне на власт и статус в групата;
- Приемане на норми за „подходящата
степен” на изпитване и демонстриране
на интимност (близост, откритост), приятелство и любов между членовете в групата;
- Определяне и разпределяне на възнаграждения и наказания; и
- Опити за обясняване на „необяснимото”.
-
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По-задълбоченото запознаване с проблемния
аспект в изучаването на фирмената култура
насочва обучаваните към предприемане на целенасочени интервенции в групите (респ. в организациите), както и към подходящите начини,
по които същите могат да се внедряват, за да
се гарантира устойчивостта на групата (респ.
компанията) в условията на враждебна и променяща се външна среда, налагаща многократно приспособяване към нови условия на работа, на отношения и т.н.
5. Модел на културалната промяна според Едгар Шайн
Чрез предложения модел за извършване на
планирана и впоследствие управлявана (б.а.
според обстоятелствата) културална промяна в
организацията Едгар Шайн доразвива идеите на
Курт Левин като запазва, зададената от последния, схема от три стъпки (виж фигура 2)
[3]. Според Шайн културалната промяна не
може да бъде поставяна като цел пред една
организация, за разлика от надвисналите проблеми, които трябва да бъдат разрешавани или
формулираните нови организационни цели, които трябва да бъдат постигани [6, 9]. Културата
просто се явява неразделна част от процесите
на организационната промяна.
Според автора всички човешки системи се
опитват да поддържат равновесие и да максимизират своята автономия по отношение на
своята околна среда. Необходимо условие за
реализирането на организационна промяна чрез
ползотворното действие на еволюционните механизми или чрез внедряването на програма за
извършване на промяна, е оценяването на
действащата култура, за да се изучи как последната би могла да подпомогне или да попречи на желаната промяна. По този начин агентите на промяната имат възможност да смекчават
негативните последствия от предприеманите
необходими интервенции в организациите, да
довеждат внедряваните реформи до край и да
осигуряват устойчивото възприемане на „новия
ред” от засегнатите страни.
Заключение
Поставянето на сериозен акцент в преподаването на фирмена култура на творчеството на
Едгар Шайн би подтикнало студентите към
трайно търсене на приложения в практиката на
изучаваните в университета схеми и класифи-

ВАЖНИ АСПЕКТИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ НА ЕДГАР ШАЙН ПРЕД СТУДЕНТИТЕ ПО ...

Фаза 1: Размразяване

Способи за мотивиране на системата (организацията, звеното) към
промени:
1) достатъчно
количество будещи
съмнения данни
(икономически,
политически,
социални или
личностни), които
пораждат сериозно
неудобство и
неравновесие;

2) връзката на
будещите
съмнения данни
с важни цели и
идеали,
причиняващи
безпокойство
и/или чувство на
вина;

3) приемливо равнище на
усещане за
психологическа
безопасност, т.е.
индивидите да съзират
възможност да решават
възникналия проблем и да
научават нещо ново, без
да губят идентичност и
интегритет.

Фаза 2: Познавателно
преструктуриране

(1) Учене на нови идеи (понятия, представи) и усвояване на нови значения
на старите (дейсващите) идеи (понятия, представи).
(2) Имитиране и отъждествяване с ролеви модели срещу проучване на
околната среда и учене по метода на пробите и грешките.

Фаза 3: Повторно
замразяване

Механизъм за създаване на усещане за психологическа безопасност:
1.Създаване и разгласяване на
завладяваща, позитивна визия.
2. Организиране на
официализирано обучение.
3. Реално включване на учещия в
процеса на обучение.
4. Организиране на неформално
обучение на “семейни групи” и екипи.
5. Предоставяне на лаборатории
(опитни полета), наставници и
обратна връзка.

6. Осигуряване на положителни
ролеви модели.
7. Създаване на групи за подкрепа,
където могат да се повдигат и
обсъждат свързаните с
усвояването на новостите проблеми.
8. Внедряване на система на
възнаграждение, комплекс от
дисциплинизиращи мерки,
организациоинни структури,
съответстващи на новия начин на
мислене и работа.

Фиг. 2. Модел на Шайн за извършване на планирана и впоследствие управлявана (б.а. според обстоятелствата)
културална промяна в организацията

кации с оглед ефективно възползване от нововъзникващи възможности на пазарите и в организациите. Последното би позволило на повисок процент млади професионалисти да могат в по-кратки срокове да заемат управленски
позиции, на които да се представят изключително успешно, като тласкат националната ни
икономика в спиралата на устойчивия растеж.

4.
5.
6.
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IMPORTANT ASPECTS OF PRESENTING EDGAR SCHEIN’S SCIENTIFIC
CONTRIBUTIONS IN LECTURING “FIRM CULTURE”
Kiril Dimitrov
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The current article analyzes the wide spread way (scope) of presenting Edgar Schein’s works in students’ hearing Firm culture lectures at the Universities in Bulgaria. An appropriate extent of disclosure and presenting of
Schein’s scientific accomplishments is offered here, i.e. a useful cultural typology, a set of basic cultural issues,
and a model of organization change. Thus, students have the opportunity of acquiring useful knowledge and skills
by which to identify in a timely manner the issues rushing to them, the underlying causes and to implement necessary changes, without adverse effects in order to achieve sustainable development in companies in today's turbulent times.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
В ДИСЦИПЛИНИТЕ „ПИСАНЕ НА НАУЧНА РАЗРАБОТКА“ И „ДЕБАТИ“
Радосвета Кръстева-Христова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
Резюме
В най-новата история на човечеството се вписват интензивно развиващите се процеси на интеграция и глобализация в областта на икономиката, комуникациите, културата. Концепцията за устойчиво развитие предполага и адекватно паралелно развитие на човешките ресурси. Сред възможните лостове за такова развитие е
реформирането на университетското образование и интегрирането му с възпитанието и личностното изграждане на учащите. „Академията” трябва да се превърне от поле за придобиване и създаване на нови знания и водене на свободни открити дискусии в място за изграждане на персонални качества на студентите. Такива са
качествата толерантност към различни мнения, умения за работа в екип, умения за критично мислене, за организация на речта, които те могат да ползват в професионалния, обществения и личния си живот. Ефективното
постигане на тези цели се съдържа във възможността за включване на учебните дисциплини „Писане на научна
разработка” и „Дебати” в образователните университетски програми. Основната цел на доклада е да се изложат предимствата от този процес.
Ключови думи: обучение, личностни качества, писане на научна разработка, дебати.
Key words: training, personal qualities, research working, debates.

Увод
Съвременните условия предполагат съвременно образование. Съществуват възможности
за подобряване на качеството на образователни
услуги чрез въвеждане на учебните дисциплини
„Писане на научна разработка“ и „Дебати“.
Писането на научна разработка или изследване е заложено като елемент от образователния процес на студентите в България, но найчесто в последната година от обучението им.
Изразява се в изготвяне на доклади, реферати,
макети, социологически изследвания, експерименти според вида на изучаваната специалност.
Особено място заема написването на дипломна
работа.
През 1994 г. у нас се въведе програма „Дебати“ към Център Отворено образование, по
която се обучават ученици, студенти и граждани в местни клубове. Първоначално е създадена и Национална асоциация „Дебати“, чиято
мисия е „да предоставя възможности на младите хора да развиват критично мислене и толерантност, да насърчава тяхната гражданска активност и да съдейства за сътрудничеството и
обмена на идеи между младите хора“ [1]. Асоциацията прекрати своята дейност през 2000 г.,
но приемник на идеите и на дейността й днес е
Сдружение Национална Асоциация Дебати СНЦ.
Работи се и върху възможността за внедряване
на програмата във висшите и във средните
учебни заведения.

1. Писането на научна разработка като учебна
дисциплина – възможности и ефекти
1.1. Същност
Същността на научната разработка се изразява в „задаването на въпроси и намирането на
техните отговори чрез набавянето и обработката на информация и работа или комуникиране
с нея“ [1].
1.2. Проблеми и възможности
Основен проблем за студентите е липсата на
необходима подготовка от основния и средния
курс на образование, както и от началните периоди на висшето образование по проблемите
на същността на научната разработка, формата,
структурата и целите й, методиката и изискванията за написването й.
Съществуват несъвършенства по отношение
на организацията на изготвяне на научно изследване от студентите. Някои от тях са:
- Изследванията обикновено са в определен аспект на една научна дисциплина,
т.е. предметът на изследване не се разглежда комплексно, а едностранно и еднозначно;
- Преобладават индивидуалните разработки;
- Оценката на научното изследване заема
твърде малка част от крайната оценка.
За избягване на тези несъвършенства е възможно въвеждането на отделна учебна дисциплина „Писане на научна разработка“ („Research
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Working“), каквато съществува в американските университети и е абсолютно задължителна.
Модулите в обучението в тази дисциплина
биха могли да бъдат следните:
- Умения за работа в библиотека.
Модулът съдържа запознаване с видовете
информационни носители в обществените и
университетските библиотеки, с наличните технически средства, с организацията на работа на
библиотечната информационна система, с правилата за използване на справочна литература
и др. под.
- Използване на литературни източници.
Изучават се стандартните правила за библиографско цитиране в научни разработки на литературни източници на книжен носител [2] и
на електронен носител, за вмъкване на забележки в текст, за перифразиране.
- Извършване на практически проучвания
и изследвания.
Описват се възможностите, правилата и методите за набиране, обработка и представяне
на информация от държавни, неправителствени
и частни организации, от обществени групи и
личности, от музеи, галерии и исторически
комплекси, от специалисти и експерти в дадена
област.
- Теоретическа същност и методи на научно изследване.
Изучават се методите на познанието, видовете научни подходи и приложението им при
написването на научна разработка.
- Организация на писането на научна разработка.
Този модул съдържа последователните етапи на избор на тема, избор на метод и способ
на изследването, събиране и обработка на информация, структуриране и представяне на
научната разработка в подходяща за нейната
цел форма.
- Реагиране на критика.
Този модул обхваща правилата на приемане
и отразяване на евентуална критика на разработката под формата на писмена рецензия от
научен ръководител, публично обсъждане или
индивидуални устни препоръки, мнения и корекции.
1.3. Ефекти
Модерната образователна система предвижда в университета изследването на даден предмет, процес или явление да е под формата на
синтезен проект на базата на няколко учебни
дисциплини. Например за конфликта се изготвя
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писмена разработка от гледна точна едновременно на историята, психологията, политиката,
икономиката, социологията, културата, биологията. Чрез това многоаспектно третиране на
даден обект се достига до умението за ефективно синтезиране на набраната информация,
съвместяване на различни гледни точки, гъвкаво мислене. Като се има предвид и колективния
начин на провеждане на научно изследване от
няколко студента се добавят към горните и
умения за писмено отстояване на собствени
позиции, търпимост към противоположни мнения, логическо и критическо мислене.
Процесът на написване на научна разработка успешно може да е съпътстван с постоянно
набавяне на информация не само от традиционните източници – книги, статии, интервюта,
резултати от социологически проучвания, статистически данни, интернет, а и от практически
проучвания, информация от радио и телевизия,
като се отчитат нравите, морала и мненията в
обществото. Това комбиниране на разнообразни източници на информация у студентите изгражда способност за фокусиране върху същността на даден проблем, за извличане на абстрактното от конкретното. Най-общо ползата от
изучаването на предмета „Писане на научна
разработка“ се изразява в изграждане на умения за писмено изразяване и за научноизследователска работа.
2. Дебатите в обучението – възможности и
перспективи
2.1. Същност
Дебатите са интелектуални спорове под
формата на игра с ясни правила и оценяване,
при които една тема се разисква от противоположни гледни точки. Целта е убеждение в правотата на едната от тях, без обаче отхвърляне
на другата позиция.
2.2. Проблеми и възможности
Изучаването на учебната дисциплина „Дебати“ („Debate“) е подходящо и в по-ниските от
висшата степени на образование (основно,
средно). Счита се, че по този начин ще се елиминира пасивното усвояване на учебното съдържание и ще провокира активното ангажиране на студентите в процеса на учене.
Учебните модули в тази дисциплина биха
могли да бъдат:
- Анализиране на аудиторията.
Този анализ е с характер на подготвителен
етап за дебатите. Изразява се в предварителна

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНИТЕ „ПИСАНЕ НА ...

подготовка на речта в съответствие с характерните черти на опонентите и на слушателите.
Необходимо е да се отчетат тяхната възраст,
образователно ниво, професия, социална принадлежност и отношението им към конкретния
проблем.
- Избор на тема на дебата.
Модулът е свързан с възможностите за избор на тема, предполагаща едновременно утвърждаване и отрицание. Най-често темата
следва да е свързана с актуален или „вечен“ проблем и да е удобна за възприемане от
възможно най-голям кръг слушатели. Обикновено темата се формулира като съждение
(например „София е добро място за живеене“).
Изготвят се дефиниции на съдържащите се в
темата понятия прецизно и възможно найобективно.
- Определяне целите на речта.
Съдържа запознаване и избор на необходимите похвати при подготвянето на речта. Тя
може да бъде с информативен характер, с цел
привличане на обществено внимание, както и с
развлекателна цел под формата на шоу-дебат.
- Набиране на информация.
Този модул дава познания за възможностите
и насоките за набиране на информация относно зададения проблем.
- Организиране на съдържанието.
Описват се стъпките и похватите за формулиране на възможно най-адекватни и необорими аргументи в защита на заетата позиция (утвърждаваща или отрицаваща), предвиждане на
аргументите на противниковата теза и подготовка за оборването им.
- Избиране на форма.
Изучава се оформянето на речта според съдържанието, целите и аудиторията на дебата.
При дебатирането съществуват възможности
за включване на обществеността чрез провеждане на публични дебати по актуални социални

проблеми, за дебатиране по двойки (ЦицеронСенека дебат) или в екипи (Карл Попър дебат).
2.3. Ефекти
Обучението на студентите по тази учебна
дисциплина би могло да създаде у учащите изключително ценни качества като ефективност
на публичната реч чрез защита на собствена
теза и оборване на противната, толерантност,
умения за работа в екип, добър стил и поведение пред публика, за логическо и критично
мислене.
Изводи и препоръки
Ефектът от изучаването на предметите „Писане на научна разработка” и „Дебати” се изразява не само в изграждане на полезни личностни качества у студентите, а и в това, че по
непряк начин се стимулира привличането на
повече
млади
хора
към
научно-изследователската и преподавателската професии,
към обществено-политическия живот. С внедряването на модерни техника и технологии в
университетите се разширяват възможностите
за информационен обмен между студенти, учени и практици. Съчетаването на тези възможности с уменията за писане и говорене у студентите е чудесна предпоставка за възникване
на нови идеи в науката, техниката и практиката,
които се явяват най-ценното богатство за бъдещите поколения.
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OPPORTUNITIES FOR THE ACQUISITION OF PERSONAL QUALITIES BY TRAINING IN
SUBJECT “RESEARCH WORKING” AND “DEBATE“
Radosveta Krasteva-Hristova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
In the recent history of mankind are include the fast-developing processes of integration and globalization in
economics, communications, culture. The concept of sustainable development requires adequate and parallel development of human resources. Among the possible levers for such development is the reform of university education and its integration with education and personal development of students. „Academy” should become a field
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for the acquisition and creation of new knowledge and keeping a place open discussions, which build personal
qualities of students. Such qualities are tolerance for different views, teamwork skills, critical thinking skills for the
organization of speech, they can use in professional, social and personal life. Effective achievement of these objectives is contained in the possibility of including subjects „Writing a scientific development” and „Debate” in university educational programs. The main purpose of this report is to present the advantages of this process.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЛИПСВАЩИ СТОЙНОСТИ В
ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Деян Лазаров
Бургаски свободен университет, Бургас
Резюме
В доклада се разглежда една възможност за въвеждане на липсващи стойности (ЛС), която се базира на използването на латентни променливи, както и факторни анализи – първоначален и потвърдителен за оценка на
значенията на липсващата променлива. В случая като пример се използва наблюдението на работната сила в
България, проведено от НСИ през 2007 г., но изводите и заключенията могат да се приложат върху всички
масови изследвания, при които се наблюдават липсващи стойности.
Ключови думи: латентни променливи, липсващи стойности, факторен анализ.
Key words: latent variables, missing values, factor analysis.

Латентните променливи са псевдо реални
променливи, които обобщават влиянието на
действително наблюдавани променливи (признаци) в дадено изследване. Те най-често се
получават като се приложи първоначален факторен анализ1 върху базата от данни. Посредством този анализ се постигат два резултата.
Първият е съкращаване на броя на променливите в базата от данни, като реално наблюдаваните такива се прегрупират в по-малко на
брой фактори, наричани латентни променливи.
Вторият е, че прегрупираните в един от новите
фактори променливи, показват вътрешната
съгласуваност и едновременно общо влияние в
обяснението на вариацията на цялата база от
данни. Силата на влиянието на отделните латентни променливи (нови фактори) може да се
изследва посредством структурен или потвърдителен факторен анализи2 [7, 8].
В настоящото изследване се използват възможностите на латентните променливи като се
проследява начина на групиране на наблюдаемите променливи с липсващи стойности във
фактори – латентни променливи и впоследствие се оценяват стойностите на тези латентни
променливи. Така получените латентни променливи носят обобщеното влияние на променливите с ЛС и лесно могат де се включат във
всякакви модели, на базата на които се въвеждат самите ЛС в базата от данни.
Липсващи стойности (ЛС)
Базата данни се разглежда като правоъгълна, образувана от отговорите на всеки един
респондент в редовете и въпросите, на които те
1
2

отговарят, в колоните. За ЛС се приема този
случай, при който респондентът притежава
значение по даден признак, но не го е посочил
или е посочил грешно, както и случаите, при
които по други причини то не е нанесено. За
един респондент може да има липсващи стойности при повече от един въпрос (признак).
Данни
Специфичен интерес представлява появата
на ЛС при заетите лица, т.е. разглеждат се
единиците дали положителен отговор на въпроса: „През МИНАЛАТА СЕДМИЦА работили ли
сте някаква работа срещу заплащане или друг
доход (поне 1 час)?”. Друго важно разделение
на единиците се направи чрез това дали заетостта е на пълно или непълно работно време.
В анализа се включват само единици заети на
пълно работно време и така признаците обект
на анализ се редуцират до 26, а единиците
регистрирали значения по тези признаци 48
529 (Табл. 1). Признаците с ЛС са: Колко часа
седмично работите ОБИКНОВЕНО на ОСНОВНАТА РАБОТА? (v14); Колко часа общо сте
работили през МИНАЛАТА СЕДМИЦА на ОСНОВНАТА РАБОТА? (v22); Колко часа седмично желаете да работите - общо? (v25).
Механизми на ЛС
Важна част от правилния подход за анализ
на ЛС е определянето на механизма на тяхната
поява. В литерата се разглеждат три основни
механизма [4, 6, 9, 10]. Липсващи напълно
случайно стойности (ЛНС), при който появата
на самите липсващи стойности може да се

Известен още като проучвателен или изследователски факторен анализ (explorartory factor analysis).
Confirmatory factor analysis
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разглежда като случайна извадка от единиците
в изследваната база от данни. Това означава, че
дори и те да бъдат детерминирани от дадена
променлива или признак, той не присъства
сред наблюдаваните. Вторият по-малко ограничаващ механизъм е липсващи случайно стойности (СЛ). При него появата на липсващи
стойности при даден признак е във функция на
някои от наблюдаваните променливи, но не и
от самия него. Третия и най-проблемен за анализ механизъм е известен като не случайно
липсващи (НеСЛ). При този механизъм се появява зависимост между липсващите стойности
и самите значения на признака, при който се
наблюдават. По друг начин казано, ЛС са във
функция на самите себе си.
Проверката на механизмите на ЛС при Наблюдението на работната сила от 2007 г. е направено в [1, 2]. Проведения анализ еднозначно
показва, че ЛС при заетите на основна работа
през 2007 г. не са липсващи напълно случайно. Има ясна връзка между задавания въпрос и
появата на липсваща стойност. Това се потвърждава и от теста на Литъл за ЛНС (Little's
MCAR test): Chi-Square=16327,786, DF=45,
Sig.=0,000. Статистическата значимост на
теста гарантира липсата на пълна случайност
при появата на ЛС. Независимо, че делът на
ЛС е нисък, това прави последващият анализ
интересен и специфичен. Подходът при компенсиране на ЛС трябва да бъде съобразен с
различията между отговорилите и неотговорилите и факторната зависимост между задавания въпрос и не получаването на отговори.
Връзката между признаците v14, v22 и v25
е изключително силна (Табл. 1).

v14
v22
v25

Табл. 1. Kроскорелации
v14
v22
1,000
0,922
1,000
0,981
0,898

v25

1,000

вероятността за поява на ЛС при единия признак е свързана с висока вероятност за поява на
ЛС и при другите. Практически трите разпределения са много близки (Табл. 2), като се изключи асиметрията. Това дава основание да се
предполага, че появата на ЛС, при която и да е
променлива, е във връзка със самата променлива, което от своя страна означава, че механизма за поява на липсващи стойности трябва
да се разглежда като НеСЛ.
Табл. 2. Основни характеристики на разпределенията на променливите v14, v22, v25
Показатели
V14
V22
V25
Наблюдавани
стой46596
45987
46762
ности
Липсващи стойности
1933
2542
1767
Средна аритметична
41,36
41,36
41,25
Ст. гр. на сред. арит0,03
0,028
0,032
метична
Медиана
40
40
40
Мода
40
40
40
Стандартно отклоне6,502
6,068
6,89
ние
Асиметрия
-1,468
0,898
-1,903
Ст. гр. на асиметрия0,011
0,011
0,011
та
Ексцес
21,252
8,741
19,865
Ст. гр. на ексцеса
0,023
0,023
0,023
Минимум
0
0
0
Максимум
96
96
96

За алтернативна проверка на този механизъм се използва последователни кластърни
модели с нарастващи число на кластърите. При
направения анализ се установи, че при групирането на единиците в 8 кластъра в един от тях
се получават центрове при променливите с ЛС
(v14, v22, v25), значимо различни от останалите. Ако в останалите кластъри центровете
съответстват на общите средни при тези променливи, т. е. близки до 41 часа, то в кластър
номер 7, центровете при тези променливи са
със стойности близки до 61 часа (Табл. 3).

Това се проявява и при появата на ЛС. Внимателно разглеждане на данните показва, че
Табл. 3. Характеристики на разпределенията с липсващи стойности сред променливите в кластър 7
Средна
Стандартно
Липсващи стойности
Бр. екстремни стойности
Брой
аритметична
отклонение
(Mean)
(Std. Deviation)
Бр.
%
Долна граница Горна граница
v14 1311
61,3
7,599
973
42,6
53
273
v22 1317
61,38
7,938
967
42,3
52
282
v25 1311
59,88
8,809
973
42,6
140
248
a. Бр. случаи извън границите (Mean–2.SD, Mean+2.SD).
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Анализират данните от Клъстер 7
Като пример в доклада ще се използват единиците от Кластър 7 в наблюдението на работната сила. При тях се наблюдава много слаба
факторна
пригодност
(Kaiser-MeyerOlkin=0,580). При факторния анализ се изолират 9 фактора със собствени стойности над
1,00, обясняващи 80,556% от вариацията на
данните и променливите с липсващи стойности
(v14, v22, v25) се групират в един общ фактор, наречен „missing”. Това потвърждава силната връзка и съгласуваност при проявата на
ЛС при трите променливи. Използва се Вирамакс ротация на факторите и екстракция посредством метода на главните компоненти. Използването на този набор от фактори, обаче, не
дава възможност за максимизиране на функцията на максималното правдоподеобие, което
налага търсене на „добрия” модел, чрез пренареждане на променливите във факторите и
редуциране на самите фактори [4, 8]. В помощ
на тази процедура идва възможността да се
изпълни обяснителен факторен анализ с помалко на брой фактори от 9. Те се получават
на базата на прегрупирането на променливите
в по-малко на брой латентни променливифактори. Наблюдаваните медиаторни влияния
са статистически значими, което подсилва значението на латентна променлива в анализа.
Потвърдителен факторен анализ
При единиците от Кластър 7 се използва
потвърдителния факторен анализ за въвеждане
на значенията на латентната променлива именувана „missing”. В търсене на най-адекватния
модел се стигна до модел с 5 латентни фактора (Фиг. 1). За да бъде въвеждането възможно
е необходимо всички вариации на параметри в
модела да бъдат положителни. Във факторния
модел, както се вижда от пътечковата диаграма
на граф. 4, вариацията на ненаблюдаваните
остатъци е3 при моделирането на променливата v14 е отрицателна (ve3=-5,00). Това налага
използването единствено на Бейсов подход за
въвеждане на стойностите на латентната променлива „missing”, като се ограничава априорното разпределение на вариацията на е3 само
в положителните стойности.
Характеристиките на модела показват слаба
адекватност:
CFI=0,710;
RMSEA=0,161;
PRATIO=0,775. Въпреки всичко информацията, която ще пренесе върху “missing” е доста-

тъчна при последващото въвеждане на ЛС при
променливите v14, v22 и v25.

Фиг. 1. Модел на факторна връзка за единиците от
Кластър 7

Заключение
Използването на латентни променливи е
един инструмент, който успешно може да се
използва в анализа на ЛС. По този начин се
„пренася” информацията на всяка от засегнатите с ЛС променливи без да се налага нейното
включване в модела, на базата на който се
осъществява въвеждането. Това преодолява в
максимална степен опасностите, които може
да предизвика колиниарността между независимите променливи и оттам да се опорочи целия анализ. Използването на модели на зависимостите между променливите с ЛС и останалите променливи е в основата на решаването на
проблема при НСЛ механизъм. В конкретния
случай това означава, че иначе силно корелираните признаци v14, v22 и v25 не се налага
да участват в един модел, като тяхното общо
влияние е заместено от латентна променлива.
Последващите анализи за въвеждане на самите
ЛС могат да бъдат базирани на различни модели и подходи, както параметични (базирани на
оценка на функцията на максималното правдо-
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подобие), така и непараметрични (например
невронни мрежи).
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SOME POSSIBILITIE IN MISSING VALUES IMPUTATION IN EMPIRICAL RESEARCHES
Deyan Lazarov
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Abstract
In this report is considered an opportunities to impute the missing values. The approach is based on usage of
latent variables as well as factor analysis – exploratory and confirmatory to evaluate the items of the latent variable. In this paper as example is used the Labour Force Survey conducted in Bulgaria 2007 by NSI but the conclusions can be spread throughout all statistical surveys with missing values in included variables.
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Резюме
Туризмът е една от водещите икономически индустрии в Европа и света. Туристическата индустрия влияе
върху социалния, културния и икономическия живот на всяко общество, поради което нейното развитие е ключов приоритет. За да се осигури качество на предлаганите туристически продукти и услуги е необходимо, както разработването на иновативни и модерни методи и средства за обучение на туристическите кадри, така и
използване на съвременните технологични достижения за непрекъсната връзка с бенефициентите. В докладът
са представени идеите и концепциите на международния проект “e-TRAINING FOR WELLNESS IN SPA
SERVICES”, финансиран от Програма за обучение през целия живот на ЕК, подпрограма „Трансфер на иновации”. Проектът е насочен към висшето и професионалното образование с фокус върху дейностите, свързани
със здравето. Работата на екипа е насочена към създаването и използването на платформа за електронно обучение на туристически кадри, която функционира като виртуална връзка между участващите в образователния
процес за подготовка на кадри в областта на туристически услуги, по-специално физиотерапията, и бенефициентите на тези услуги - туристически курорти, хотели, болници, клиники и други заведения, предоставящи спа
услуги, държавни институции и отделните клиенти: активни хора, хора със здравни увреждания, възрастни хора с увреждания и др.
Ключови думи: е-обучение, електронна платформа, туристически услуги, образование.
Key words: e-learning, e-platform, touristic services, education.

Увод
Насърчаване на ученето през целия живот в
областта на здравеопазването е резултат от
непрекъснатата необходимост от развитие,
разширяване и усъвършенстване на професионалните умения и компетенции чрез достъп до
огромни бази от данни и банки знания, предоставящи актуална и надеждна информация и
данни.
Последните доклади за проведени в областта
на физиотерапията международни изследвания
показват, че има повишен интерес по отношение на спа процедурите и здравните курорти,
както от страна на специалистите в областта на
физиотерапията, така и от страна на обществото като цяло. Именно този повишен интерес е
основна предпоставка за развитието на международния балнеотуризъм.
Според статистиката на ЕС в тази област,
непосредствените резултати от този вид лечение отразяват значителни подобрения в субективната и обективната симптоматика. Също
така важни аспекти в тази насока са регистрирани при използването на икономически показатели за ефективност по отношение на временна неработоспособност – определяне на
измененията в здравословното състояние на
база на проведените балнео- и спа процедури.

Отчитайки тези нови тенденции и резултати в
стартира международния проект E-TRAWELSPA
„e-TRAINING
FOR
WELLNESS
IN
SPA
SERVICES”, финансиран от Програма за обучение през целия живот на ЕК, подпрограма
„Трансфер на иновации”. Проектът е насочен
към висшето и професионалното образование
с фокус върху дейностите, свързани със здравеопазването и по-специално услугите, свързани с рехабилитация, балнео- и спа туристически услуги.
1. Цели и очаквани резултати от работата в
рамките на E-TRAWELSPA
1.1. Цели
Основната цел на проекта е да се идентифицират, реорганизират и модернизират туристически услуги, свързани с балнео и спа туристически обекти и рехабилитационни центрове,
чрез разработване на специализирани продукти
за електронно обучение, трансфер на иновации
и внедряване на добри практики, създадени в
рамките на успешно завършили международни
проекти, финансирани по програма „Леонардо
да Винчи”.
Тази основна цел екипът на проекта постига
посредством разработване и прилагането на
интердисциплинарен и мултидисциплинарен
комплексен подход, базиран на прилагането в
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европейски контекст на уелнес стратегии, за
насърчаване повишаване на качеството на живот и съчетаването не природните дадености и
фактори с възможностите за прилагане на специфични за SPA профила физиотерапевтични
интервенции.
Развитието на туризма като цяло е много
важен подпомагащ фактор за развитие, свързан
с положителното икономическо и социално
влияние, изразяващо се в допълнителни печалби и ползи за държавата. В този аспект, добре
управляваните рехабилитационни центрове,
балнео-курорти и SPA туристически дестинации
могат да допринесат за създаване на положителна международна оценка за дадена държава.
Отчитайки растежа на търсенето на международния балнеотуризъм, трябва да подчертаем,
че за да намерят и запазят своето място не само в Европа, но и в световен мащаб, туристическите организации и тези, свързани със здравеопазването, трябва да осигурят предоставянето на висококачествени услуги и туристически продукти, който отговарят на утвърдените
стандарти в световен мащаб.
1.2. Специфични цели
Проектът е насочен към адаптиране на обучението в областта на балнео-туризма към
изискванията на европейския пазар чрез разработване на модули за е-обучение и нови методологии за преподаване и учене в областта.
Осъществяването на тази цел изисква задълбочен анализ на пазарните нужди и необходимостта от развиване на ключовите компетенции
на кадрите, заети в туристическия сектор. Тази
цел определя следните приоритетните дейности
и задачи, които трябва да бъдат постигнати:
- Анализиране, адаптация и разширяване
на методологията и модулите за обучение с оглед спецификите и образователните нужди на целевите групи в страните
партньори по проекта - Австрия, България, Гърция и Румъния.
- Основен приоритет се явява подпомагането на хармонизацията на квалификацията на заетите в областта с оглед подпомагането на мобилността на работещите.
- Интегриране на системи за електронно
обучение чрез селекция на специализирани учебни програми в областта на
балнеоложките процедури и рехабилитация, които са в съответствие със стандартите на ЕС.
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Гореописаната дейност налага извършването на аналитично проучване на съществуващите към момента възможности за обучение на служителите, заети в
областта на балнеоложкия туризъм и
СПА в партньорските страни и адаптиране на учебните програми.
- Проучване на длъжностните характеристики и профилът на изискваните професионални компетенции с цел предоставяне на адекватно професионално обучение, осигуряващо успешна реализация
на учащите се на европейския трудов
пазар.
- Активна дисеминация на продуктите и
резултатите от проекта, което ще подпомогне транснационалното сътрудничество в областта на професионалното
обучение.
Разработената методология и модули за
обучение в областта на СПА услугите и кинезитерапията ще дадат възможност за обучение на
безработни с цел бъдеща реализация на трудовия пазар, както и за обучение на вече заети в
областта с оглед преквалификация или повишаване на вече придобитата такава.
-

1.3. Очаквани резултати
В рамките на този проект ще бъдат трансферирани вече разработените в рамките на успешно завършилия пилотен международен проект „Training Centre for Health Care,
Prophylactic and Rehabilitation Services”, иницииран от Университета на Крайова. Трансферираните резултати ще бъдат адаптирани, актуализирани и доразвити от гледна точка на методология и съдържание, за да се осигури модерно и ефективно обучение на кадрите, заети в
областта на СПА услугите и рехабилитацията,
балнеоложкия туризъм и кинезитерапията.
Работата по този проект ще даде възможност за обмен на опит и успешни практики на
национално и интернационално ниво между
специалисти и експерти, което ще допринесе за
повишаване на качеството на услугите. Основните
резултати/продукти
на
проект
ETRAWELSPA могат да бъдат систематизирани
по следния начин:
1. Сравнителен анализ – изследване на текущото състояние на обучението по физиотерапия в колежи и университети
(програми за обучение на този вид специалисти) на национално и интернационално ниво.
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2. Доклад за обучението по кинезитерапия
в Европа – стандарти, изисквания и нужди, възможности за следдипломни квалификации и курсове за повишаване на
придобитата квалификация.
3. Адаптация и трансфер на модули за обучение – всеки модул обхваща учебна
програма, програма за практически упражнения и занятия, ръководство за обучение предоставено на CD. Практическите занятия и упражнения са визуални и
записани на CD заедно със съответната
теоретична информация.
4. Нова методология за обучение базирана
на електронни онлайн курсове.
5. Профил на компетенциите в областта на
физиотерапията – изготвен на база на
европейските стандарти и консултиране
с експерти на национално и европейско
ниво.
Австрия, България, Гърция и Румъния са туристически дестинации с огромен потенциал за
развитие на СПА и балнеоложки услуги. Осигуряването на високо качество на услугите е
неразривно свързано с качеството на обучението на персоналът, работещ в този туристически
сектор. Докато адаптиране на методологии и
съдържание за обучение в областта на физиотерапията и рехабилитацията вече се прави, то
по отношение на балнеоложкия туризъм, който
все още е нова област, има много какво да се
желае. Създаването на курсове и модули за
електронно обучение в тази област би позволило по-лесното и бързо хармонизиране на обучението в страните партньори със световните
стандарти, дигиталното представяне осигурява
възможности за своевременно актуализиране и
разширяване на учебното съдържание в съгласие с динамиката на изменение на професионалния профил на заетите в балнео-туризма
лица. Обучението е гъвкаво и широкодостъпно
за глобално разпределена база от учащи се.
2. Основни характеристики на партньорските
организации, включени в консорциума
Консорциумът включва организации с опит в
образованието и професионалното обучение.
Партньорството обхваща шест организации от
четири страни. Това са институции, работещи в
сферата на висшето образование, които вече
имат опит в координирането на международни
проекти по различни програми. Подборът на
институциите е направен с оглед постигането
на баланс по отношение на здравеопазване,

образование и технологии. Екипът на проекта
обхваща специалисти с богат опит в области
като рехабилитация и кинезитерапия, образование и професионално обучение, компютърнобазирани приложения и среди за обучение.
Университетът на Питещи е ангажиран координирането на дейностите и с разработването на цялостната стратегия за изпълнение на
проекта и осигуряването на устойчивост в термините на учебните програми за обучение, световните стандарти и динамиката на професионалния профил на специалистите, заети в областта на балнео-туризма и физиотерапията.
Бургаският свободен университет е ангажиран като технологичен партньор по проекта и е
ангажиран главно по отношение на трансфера
и адаптирането на интернет-базирани среди за
обучение в областта на туризма. Друга важна
задача на този партньор е адаптацията на учебното съдържание с цел осъществяване на уеббазирано професионално обучение на целевите
групи.
Il-59 е организация с опит в областта на
балнеоложкия туризъм, която ще подпомага
координиращата институция по отношение на
анализирането, адаптацията и актуализацията
на продуктите, разработени в рамките на проект E-TRAWELSPA. Организацията е пряко ангажирана с дисеминирането, тестването и експлоатацията на проектните резултати.
TSI като организация с опит в областта на
ИКТ ще бъде ангажирана в процеса на разработването на платформата, предоставяща необходимата функционалност, уеб-сервизи и
услуги, както и многоезикова поддръжка за
нуждите на електронното обучение по проекта.
Центърът FBI е ангажиран с провеждането
на семинари и работни срещи с обучаемите,
където ще бъдат представяни резултатите от
обучението посредством платформата за контролирано от обучаемия електронно обучение.
3. Аспекти и обхват на предвиденото в проекта
аналитично изследване
Нарастващият интерес на обществеността и
професионалистите към балнеоложките и СПА
услугите предизвиква търсене на пазара и необходимост от релевантно обучение на кадрите,
заети в тези сфери на туристическата индустрия. Осигуряването на квалифициран персонал,
обучен в съответствие със съвременните тенденции и световни стандарти е ключов фактор
за предоставянето на качествени туристически
продукти и услуги, което от своя страна, води
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до разширяването и по-ефективното имплементиране на обекти и съоръжения, свързани със
здравеопазване, рехабилитация и балнеолечение.
Данни от статистическо проучване на Европейския Съюз сочат, че има недостиг на специалисти с необходимата квалификация в областта на СПА услугите, балнеолечението и кинезитерапията.
Проведеното от екипа на проекта изследване
в областта на средното образование в страните
партньори идентифицира липсата на специализирано обучение, съобразено с нуждите на
балнеоложкия туризъм. Състоянието на обучението в университетите е на по-добро ниво, но
и там то е фрагментарно и залегнало само в
някои отделни образователни дисциплини. Найблизки до СПА и балнеоложкия туризъм са
специалности като физиотерапия и рехабилитация, които се изучават в националните спортни академии, медицинските колежи и университети на партньорските страни. Изучаването на
СПА и балнеоложкия туризъм понастоящем се
явява като част от курсовете за тези специалности или се реализира под формата на фирмено обучение за персонала на туристически
организации, развиващи този вид туризъм.
Имайки пред вид гореописаното, проектът си
поставя амбициозната цел да разработи алтернативни решения за придобиване на професионална квалификация и повишаване на квалифи-

кацията на кадрите в областта на балнеоложкия
туризъм и СПА услугите.
Заключение
Разработването на релевантно учебно съдържание и решения за обучение базирани на
съвременните информационни и комуникационни технологии изисква като начало детайлното проучване и систематизиране на стандартите и професионалните профили, дефиниращи
ключовите компетенции, необходими за осигуряването на висококачествени продукти и услуги в областта на балнео- и СПА туризма.
Резултатите от подобно изследване ще дадат
възможност за създаването на съвременни и
актуални учебни програми, както по отношение
на съдържанието, така и по отношение на методологията за преподаване и учене. Курсовете
за обучение, разработени в рамките на проект
E-TRAWELSPA, могат да бъдат включени като
част от университетските образователните курсове за образователни степени бакалавър и като избираеми курсове за образователна степен
магистър.
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CONTEMPORARY METHODS AND APPROACHES FOR TRAINING SPECIALISTS IN
PHYSICAL THERAPY AND TOURISM SERVICES
Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev
Burgas Free University, Sofia, Bulgaria
Abstract
Tourism is one of the leading economic industries in Europe and worldwide. The tourism industry affects social,
cultural and economic life of any society and therefore its development is a key priority. To ensure the quality of
tourism products and services is necessary to be developed innovative and modern methods and tools for training
of tourism personnel and use of contemporary technological developments for continuous contact with beneficiaries. The article presents ideas and concepts of the international project “e-TRAINING FOR WELLNESS IN SPA
SERVICES”, funded by the Lifelong Learning Programme of the European Commission, Sub-programme “Transfer
of Innovation”. The project has implications in education (high education) and vocational (human health activities)
and it is based on the use of e-learning platform that functions as a virtual link between trainers - the universities
involved in educational process of training specialists in physical therapy and tourism services, beneficiaries - tourist resorts, hotels, hospitals, clinics and other spa services, government institutions – and clients: active people,
health impaired people, elderly, people with disabilities, etc.
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ИМИДЖЪТ НА БЪЛГАРИЯ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
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Резюме
Няколко години след влизането ни в ЕС, туризмът в България все още страда от лош или липсващ имидж
като туристическа дестинация сред останалите страни. Това неизбежно се отразява на търсенето на страната
ни от чуждестранни туристи и, в дългосрочен план, пречи за устойчивото развитие на туризма. Статията разглежда настоящия имидж на България, както вътрешен, така и външен и анализира причините за незадоволителното му състояние. Отделено е внимание на някои основни понятия, свързани с видовете имидж, на изграждането на национален имидж, на факторите, които формират имиджа на дадена страна, и др. Авторът се спира
на същността на устойчивото развитие в сферата на туризма и посочва предпоставките, които правят възможна или спъват неговата реализация. Фокусът е върху това как липсата на положителен имидж на България като
туристическа дестинация сред достатъчно много потенциални потребители на туристически услуги обрича туризма в страната на спад на туристопотока, на преобладаващ „твърд туризъм”, на незначителен дял на „съзнателен туризъм” и следващата от това перспектива за липса на устойчиво развитие на туризма.
Ключови думи: имидж, туризъм, устойчиво развитие.
Key words: image, tourism, sustainable development.

Преди всичко ...
Благоприятното разположение на България,
разнообразният й релеф и изобилието от природни, археологически и исторически забележителности винаги са привличали туристи.
През последните 20 години, след настъпилите
политически промени и особено след присъединяването ни към Европейския съюз през
2007 година, профилът на туристическия поток
към България се промени. Намаля броят на
туристите от бившия социалистически лагер и
се увеличи броят на туристите от останалите
европейски и други страни. Първоначалният
интерес към страната ни като туристическа
дестинация за хора, които не са я посещавали
преди е разбираем и до голяма степен е предзвикан от любопитството им към източноевропейските дестинации като цяло и от ниските
цени на предлаганите туристически услуги. Но
само тези предпоставки не могат да гарантират
устойчивото развитие на туризма в една страна.
Положителният и атрактивен имидж на туристическите дестинации, който е съвкупност от
най-различни компоненти, е притегателната
сила, осигуряваща стабилен и нарастващ приток от туристи. Но преди да изберат конкретното място, хората избират страната и този избор
силно се влияе от нейния имидж. Положителният имидж на страната може да подпомогне
налагането на положителните имиджи на останалите национални продукти, а те от своя
страна допринасят за утвърждването на националния имидж. Трудно е да се каже с кое се

започва – с изграждането на националните
имиджи или с тези на отделните туристически
продукти и услуги.
Имидж и национален имидж
Имиджът на страна е понятие най-напред
дефинирано от Nagashima като „всички мнения,
които човек има за продуктите на дадена страна”. Освен това той е „картината, репутацията,
стереотипът, който бизнесмени и потребители
свързват с продуктите на конкретна страна.
Този имидж се създава от такива променливи
като представителни продукти, национални характеристики, икономическа и политическа
среда, история и традиции” [4]. Според Kotler,
Haider и Rein, имиджът на дадено място „е
сбор от всички онези емоционални и естетически особености като опит, убеждения, идеи,
спомени и впечатления, които човек има от дадено място” [2]. Или възприемането на имиджа
зависи от личната референтна рамка на индивида и се определя от сетивните и мисловни
възприятия. Имиджът е плод на мненията и отношенията на другите към нас. Той е и представа, която се опира на непосредствен сетивен
опит, почерпен от възприятията и усещанията
на хората.
В началото изследванията в сферата на
имиджа на страните обръщат внимание предимно на продуктовите измерения. С осъзнаване значимостта на мнението на отделния човек
за дадена страна, започва да се обръща внимание на афективните измерения на имиджа като
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„дружелюбност”, „доверие” и конотативните
измерения като „желание за по-близки връзки”,
„повече инвестиции” и др. [7]. Афективната
компонента на имиджа на страната до голяма
степен определя поведението на потребителя
като цяло и на туриста в частност [5].
За имиджа на дадена страна съдим предимно от мненията на хората от други страни. Той
е комплекс от много и различни компоненти
като сигурност, инфраструктура, политика,
икономика, природна и социална среда, както и
туристически услуги, култура и забележителности. Голямо значение имат и качеството на
живот в страната, технологичното й и образователно ниво [6].
Изграждането на имиджи предполага активно конструиране, извършвано от PRите както и
отчитане на очакванията и предпочитанията на
аудиториите. Поради динамичния характер на
целевите публики, поддържането на имиджа и
неговото обогатяване с нови, желани елементи,
е интензивен процес, който не трябва да спира.
Изграждането имиджа на дадена страна се
осъществява на различни нива. Негови PRи са
както държавните органи, стопанските организации и фирмите, така и всеки отделен човек,
който е обвързан с тази страна, независимо от
това дали тя е негова родина или не.
Ако Платон сравнява имиджа със сянката,
хвърлена върху стената, Уолтър Липмън казва,
че „имиджите са картини в нашите глави”
(Lipman, in Public Opinion). И двамата вярват,
че колкото по-точно и по-прецизно имиджът
отразява външната реалност, толкова по-добър
и по-съдържателен е той. Следователно, имидж,
който не отразява действителността, поради
целенасочено неправилно конструиране или
поради неосъзната грешка, е лош имидж. Ако
сравним добрия имидж, разминаващ се с лошата действителност, с опаковката на продукт,
можем да заявим, че лъскавата опаковка може
да продаде лошия продукт само веднъж.
Другите за нас (външен имидж)
България все още няма ясен имидж пред
света като цяло и като туристическа дестинация в частност. А за повечето от международните туристи, които я познават, този имидж е
слаб или безличен. Повечето страни от Европа
свързваме с определена характерна особеност,
известен продукт и/или атрактивна черта на
населението й. Швейцария с швейцарска точност и скъпи планински курорти, Франция с
хубави вина и сирена, Англия с културата на
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Албиона, Италия със спагети, пица и ренесансова култура, и др. Дълго време си мислихме,
че България я свързват с киселото мляко, кашкавала и розите. Да, но предимно в далечна
Япония, чиито граждани много рядко стигат като туристи до България. Но кисело мляко, кашкавал и рози имат и в Турция! И без да бъдем
прекалено самокритични, качеството на много
от тези продукти е по-добро в южната ни съседка.
Липсата на ясен национален имидж на България е причина на страната ни „да се гледа
като на част от общия кюп, тя е част от Балканите” [8]. Образът на България обикновено се
свързва с определени негативни стереотипи,
нагласи и предразсъдъци, които се асоциират с
тази част от Европа, превърнала се в синоним
на етнически конфликти, икономическа изостаналост и войни [9].
Лошият имидж на България се дължи според
някои автори и на преекспонирането в медиите
на негативните процеси и явления в страната
ни. Чуждите медии и коментатори, привлечени
от сензационното звучене на някои материали,
запознават своите публики с тях и допринасят
за формирането на страхове и предразсъдъци
сред европейците. „Това е българската журналистика, която често акцентира твърде силно
върху негативното. А то, от своя страна, пречупено през далечния поглед на чуждестранната преса, придобива още по-застрашителни
форми и размери.” [9]. Подобно мнение застъпват и чужди автори като Брам, според който
журналистите в западния свят „не изсмукват
негативните статии от пръстите си. Такива материали се разпространяват и от българските
медии.” [1].
Ние за себе си (вътрешен имидж)
От една страна, ние сме склонни да надценяваме някои свои добродетели като трудолюбие и гостоприемство. Но за туристите, които
идват в България, едва ли е важно с какви добродетели се славим от векове насам. За тях са
важни проявленията на гостоприемство и трудолюбие там, където получават туристически
услуги. Намръщените сервитьори и хотелиери,
грубите и алчни таксиметрови шофьори, нехигиеничните места за хранене, замърсените
плажове и ленивият обслужващ персонал трудно могат да убедят отделния турист, че е на
същото място от слънчевата и многообещаваща реклама. Ние не сме номер едно дори и на
Балканите, както често твърдим. Защото други
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балкански страни ни изпреварват, наред с други неща, и с развитието на туризма. Самите
ние предпочитаме да почиваме на гръцките и
турски морски курорти вместо на нашето Черноморие, защото там намираме точно това качество, което ни показват туристическите реклами на тези страни.
От друга страна, в България се вихри национален нихилизъм. И може би той преобладава
пред националната гордост и самочувствието
на част от народа ни. Черногледство или реалност, но е факт, че постоянно не харесваме,
особено другите, не сме доволни от стоки и
услуги, особено от онези, които другите ни
предлагат, дразним се от мръсотията, която
винаги други са направили. Започваме да не
харесваме и себе си. Трудно ни е да кажем, че
страната ни е прекрасна, не успяваме да говорим с любов и възторг за нея, когато се появи
възможност да я представим на хора, които не
са я посещавали. Това вероятно се дължи на
липсата ни на самочувствие, което намира
обяснение в казаното от Кръстева, според която ние сме под влиянието на три основни тенденции в балканската народопсихология – синдромът на съседа или противопоставянето,
синдромът на самобичуването или антирекламата, и синдромът на комплексите или дефицита [3].
А ние, хората на България, можем да бъдем
най-добрите „рекламисти” на страната ни. Можем да реализираме най-ефективния маркетинг
и това да бъде напълно безплатно. А умножено
по броя на българите, които се срещат и общуват с чужденци в различни краища на света,
това би била една огромна рекламна кампания.
Няма по-убедителна реклама за дадена страна
от възторга и ентусиазма, с който говорят за
нея гражданите й. Защото имиджът на една
страна зависи до голяма степен от населението
й. И най-прекрасната природа или впечатляващи културни ценности не могат да изместят
или омаловажат впечатлението от хората, които ни предлагат туристически услуги, с които
общуваме на улицата, в хотела или в магазина
в чуждата страна. Но за да ни харесат и обичат
другите, трябва да се харесваме и обичаме самите ние, при това не единствено като отделни
личности, а като народ.
Може би липсата на национален имидж на
България се дължи и на ролята на комунизма.
Както казва Анхолт, „комунизмът изтри националния имидж на тези (социалистическите)
страни” [11]. В социалистическия блок Бълга-

рия нямаше нужда да обръща специално внимание на изграждането на положителен имидж,
за да бъде предпочетена като туристическа
дестинация. Туристическият поток беше предимно от социалистическите страни и неговият
обем беше постоянен и гарантиран. За останалата част от света България беше просто една
от страните зад желязната завеса – непозната,
безинтересна, опасна и затова нежелана. Да, с
хубави морски и планински курорти, но все пак
страна от един политически и икономически
блок, без свой конкретен имидж.
Къде сме и къде бихме могли да бъдем
Новите реалности – социално-политически,
икономически, технологични и информационни,
налагат необходимостта от национални имиджи,
които да са актуални, търсени и предпочитани
от инвеститори, туристи, бизнесмени и млади
хора, потребители на образователни услуги.
Там, където сме в момента по отношение на
имиджа ни като страна, не ни харесва особено
много. Нямаме основания за спокойствие и
когато става въпрос за имиджа ни като туристическа дестинация. Според Саймън Анхолт
споменаването на името на България не буди
никакви или почти никакви асоциации сред
чужденците, защото страната ни по-скоро няма
имидж сред повечето от тях. На същото мнение
са и български автори като Стоева, според която България „по-скоро няма” имидж [8]. Някои
автори отдават това на непознаването на България. И това е така, но според Анхолт в интернет пространството има толкова много информация, включително и за нашата страна, че
е разточителство да се дават пари за още информация, която евентуално да достигне до
потенциалните туристи. Въпросът е как да накараме чуждите граждани да се заинтересуват
от страната ни, за да потърсят информация за
нея. Уникалното предложение, което страната
ни може да направи трябва да бъде едновременно много българско и много глобално. Българско, защото по света има стотици прекрасни
страни които хората искат да посетят, а ние
трябва да ги привлечем с нещо, което само тук
могат да изживеят. Глобално, защото гражданите на 21 век са информирани за глобалните
проблеми и повечето от тях имат активна позиция за опазването на околната среда, за здравословното хранене, за защита на животните,
за екологично-чисти производства и др.
Трудно е да се даде рецепта за категоричен
и бърз успех при изграждане имиджа на турис53
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тическа дестинация. Уникално археологическо
откритие, феноменално природно явление, или
грандиозно културно или спортно събитие могат да предизвикат голям нетрадиционен интерес към дадена страна и да увеличат броя на
международните туристи в нея. Но тези събития или явления не могат да гарантират устойчивостта на туристическия поток. Съвършеното
лого и слоган също не са гаранция за успех.
Най-сериозната пречка за изграждане на конкретен имидж на страната ни е „липсата на дефиниране отвътре на това, какъв да бъде образът на България.” [9].
Според Стоева е трудно да се говори "за какъвто и да е имидж на страната. Тя по-скоро
няма такъв" [8]. А това от една страна е подобре, отколкото да има негативен имидж, тъй
като той трудно може да се коригира. Имиджите не се поддават на революционализиране. Те
могат да бъдат модифицирани, като се засилят
някои положителни страни или се тушират отрицателните.
От друга страна, нужни са много усилия за
достигането до желания образ, който да бъде
не само огледален – този, който ние виждаме,
а реален – този, който другите виждат. Затова,
може да се каже, че започваме начисто, макар
и твърде късно, защото началото трябваше да
бъде поставено скоро след промените през
1989.
Настоящият имидж на България като туристическа дестинация е доста посредствен в
сравнение с този на страни от нашия регион.
За много от външните туристи страната ни е
евтина туристическа дестинация с добри природни и климатични дадености, но със средно
качество на предлаганите услуги, с лоша пътна
инфраструктура, с нелюбезен персонал в хотели и ресторанти, с недостатъчно разнообразен
алтернативен туризъм.
Като се има предвид комплексния характер
на имиджа на една страна, очевидно е, че той
не може да бъде изграден директно чрез промотиране, както може да се постъпи при изграждане имиджа на продукт или услуга. Но
усилията трябва да започнат отнякъде. Достигането на желания имидж на страната може да
бъде подпомогнато от насърчаване разпространението на положителната и ограничаване на
негативната информация. Но преди да „говорим” на света, трябва да „говорим” със себе
си и при това трябва да надделее здравия разум
при избора на стратегия за изграждане на националния ни имидж. Всяка нова следваща ин54

формация за страната, целяща достигането на
желания имидж, трябва да съдържа нова добавена стойност, а не просто да преповтаря вече
известни истини или аспекти, които се срещат
на хиляди други места по света.
Как да постигнем устойчиво развитие на туризма
Анхолт е категоричен, че скъпо-струващите
маркетинговите кампании са безсмислени и
неефективни, когато целта е създаването имиджа на дадена страна. Защото имиджът на
страната е различен от имиджа на продукта.
Той е комплекс от много фактори – политика,
икономика, сигурност, природа, култура, образование и технологии.
На България ще са нужни десетилетия преди
да достигне до желания положителен имидж
като страна. Според Анхолт международното
обществено мнение е последната останала суперсила. То е неоспорим фактор в 21 век, който не може да бъде манипулиран. Националната репутация не може да бъде манипулирана.
Хората в другите страни се интересуват повече
от новините за страната, отколкото от рекламата й, защото те са по-обективни от рекламата.
Настъпилите промени в поведението и предпочитанията на туристите в Европейския съюз
през последните години оказват двустранно
въздействие върху устойчивото развитие на
туризма като цяло. От една страна се отчита
нарастнал интерес и потребление на почивките
в чужбина за сметка на тези в собствената
страна. Това естествено стимулира развитието
на международния туризъм в посещаваните
страни и е предпоставка за устойчивото му
развитие. От друга страна, пътуванията със
самолет се увеличават и оказват негативен
ефект върху околната среда като я замърсяват,
а това пречи за устойчивото развитие на туризма в световен и национален мащаб в подългосрочен план. Трябва да се отбележи, че
само за едно десетилетие продължителните
почивки, изискващи пътуване със самолет, са
се увеличили с 33% [11].
За да наложим България като желана туристическа дестинация е необходимо максимално
да ограничим твърдия туризъм. Поради агресивното и разрушително отношение към биофизичната среда, която в повечето случаи е
основния туристически ресурс, твърдият туризъм изчерпва или намалява възможностите за
устойчиво развитие на отрасъла. Твърдият ту-
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ризъм се организира на „автопилот”, не изисква особена креативност и мениджърски умения.
Но „предимствата” му свършват дотук. Потребителите на твърдия туризъм обикновено си
тръгват с недобри чувства от страна, в която
печалбата на всяка цена е по-важна от опазването на природата. И може би, не се връщат
отново да почиват тук.
Алтернатива на твърдия туризъм е известният като нов („мек”, „зелен”, „екологичен”, „устойчив”) туризъм, който не само че не нарушава, но и обогатява околната среда. Той предполага отговорно пътуване, което включва практики, зачитащи природната, културната и социалната среда на посещаваните места и допринасящи за развитието на местните икономики.
Все повече нараства броят на страните в световен мащаб, които прилагат активни мерки за
минимализиране въздействието на туризма
върху околната среда. България не трябва да
изостава от тази тенденция, ако не иска да се
лиши от туризма – стоката с огромен потенциал за износ.
Развитието на туризма в България би спечелило и от промяна на фокуса от дестинацията
към мястото. За туризъм на мястото започва да
се говори през 80те години на 20 век. Този туризъм има коренно различна философия. Освен специално изградените места за отдих извън градовете, туристите обикновено посещават и населени места, чиято основна функция
не е да отговоря на техните потребности. И
докато благодарение на присъствието им там
се създават и поддържат работни места и се
развива регионалната икономика, качеството
на живот на хората на съответното място може
да се повлияе негативно, особено през активните туристически сезони. На тези места хората се раждат, живеят и работят. Тези места
имат свой облик и затова могат да бъдат поуникални и от най-привлекателната дестинация.
Непосредствените контакти с хората, които
обичат и се гордеят със своето място, дават
по-големи възможности за утвърждаване имиджа на страната. Туризмът обикновено има
много конкретни местни измерения. Затова,
визията за устойчиво развитие на туризма трябва да включва детайлно проучване на развитието му на местно и регионално ниво и на въздействията, които туристическите места търпят.
От една страна, устойчивото развитие на туризма допринася за по-доброто опознаване на
страната и за формирането на нейния положителен имидж. От друга страна, добрият имидж

на дадена страна е предпоставка за привличане
на международни туристи. Налага се заключението, че проактивните действия, целящи устойчивото развитие на туризма, трябва да отчитат тази взаимна обвързаност, за да изградим и
поддържаме един истински добър имидж на
страната ни. Най-убедителният аргумент за това, че сме успели, биха били положителните,
емоционално изразени и фактологично подкрепени отзиви на международните туристи, посетили България. Доказателство за добрия имидж
на България би било завръщането на туристите
в страната ни като в желано, обичано и вълнуващо място, а не като в евтина и не толкова
лоша дестинация.
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THE IMAGE OF BULGARIA AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM
Diana Popova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Abstract
A few years after Bulgaria’s accession to the EU, tourism in the country is still suffering from a bad or missing
image as a tourist destination among other countries. This inevitably impacts the demand for our country among
international tourists and, in the long run, hinders the sustainable development of tourism. The article looks at the
current image of Bulgaria – both internal and external – and analyses the reasons for its unsatisfactory status.
Special attention is paid to some basic concepts related to the types of image, the building of a national image,
and the factors determining the image of a country. The author discusses the essence of sustainable development
in tourism and specifies the conditions that enable or hinder its implementation. The focus is on how the lack of a
positive image of the country as a tourist destination among a sufficient number of potential users dooms tourism
in the country to a decline of the tourist flow, predominantly “hard tourism”, an insignificant share of “conscious
tourism” and the ensuing lack of prospects for sustainable tourism development.
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ИНДУСТРИАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ: ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПОЛЗИТЕ
Стела Балтова
Международно висше бизнес училище, Ботевград
Резюме
Индустриалният туризъм има силно развитие през последните години, особено в Европа. От фабрики за
производство на шоколадови изделия и текстилни предприятия, до атомни енергийни централи и заводи на
автомобилната индустрия отварят врати за широката публика и привличат голям интерес. От друга страна,
индустриалната революция, започнала през XVIII в. е оставила огромно индустриално наследство, което се
превръща в уникален туристически продукт. Липсата обаче на единна концепция за индустриалния туризъм и
трудностите за получаване на статистическа информация, затрудняват оценката на пазара на индустриалния
туризъм и оценката на ефективността му за заинтересованите страни. Статията разглежда концепциите за
индустриалния туризъм в някои развити туристически дестинации. Изведени са ползите за потребителите като
получаване на знания и умения, преживявания и генериране на интерес към изследвания и технологии, ползи
за подобряване имиджа и бранда на предприятията-рецептори, на града и региона. Ползите са повече от
значими, за да се превърнат в предпоставки за насърчаване развитието на концепцията за индустриалния
туризъм в стратегически план.
Ключови думи: индустриален туризъм, индустриално наследство, икономика на знанието, икономика на
преживяванията, стратегическо управление.
Key words: industrial tourism, industrial heritage, knowledge-based economy, experience economy, strategic
management.

Увод
Индустриалният туризъм е почти непознат
като форма на туризъм в общ план, като
социална композиция и като форма на
проявление. Въпреки наличието на известни
изследвания [5, 6, 7], може да се твърди, че
това е една много слабо проучена област, а
вероятно и най-малко изученият туристически
продукт. В специализираната литература в
България също няма информация за сериозни
изследвания, посветени на индустриалния
туризъм, както на потенциала за развитието
му, така и за маркетинговия му и търговски
аспект.
И
сякаш
в
унисон
с
това,
туристическите
оферти
не
му
отделят
значимото присъствие, и би изглеждало
безнадеждно запълването на празнината, но
ползите за заинтересованите страни от
развитието му се осъзнават все повече. Само
за последните 2-3 години на ХХI в.,
индустриалният туризъм беше във фокуса на
няколко инициативи с международен характер
на Световната организация по туризъм, на
Европейския съюз в рамките на проекта ЕДЕН,
което също показва, че интересът към тази
нестандартна форма на туризъм нараства.
Основно
предизвикателство
пред
изследователите на индустриалния туризъм от
една страна е липсата на консенсус (единно
определение) за това какво представлява

продукта, а от друга наличието на напълно
различни
възприятия
и
ограничения
от
разнообразен характер в различните части на
света.
Първите наченки на индустриален туризъм
могат да бъдат открити в началото на 20 век и
се свързват с посещения на производители на
шоколадови изделия, текстилни фабрики,
кланици. След 50-те години за първи път
изследователите започват да използват термина
„индустриален туризъм.“ Днес, в редица
страни по света, все по-често се задава
въпроса „Кой е следващият завод, който ще
посетиш това лято?“, срещат се заглавия като
„Най-горещият тренд на туризма в Япония е
индустриалният туризъм“, “Мечтая за горещ
метал: там, където индустрията и културата се
срещат“.
Работата си поставя за цел да изследва
разбирането за индустриалния туризъм в някои
развити туристически дестинации в контекста
на
ползите
от
развитието
му
за
заинтересованите страни.
1. Индустриален туризъм – за миналото, за
настоящето или за бъдещето?
1.1. Природа на индустриалния туризъм
Заслужава
внимание
по-детайлното
изследване на разбирането за индустриалния
туризъм във Франция като се има предвид, че
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успешното развитие на продукта в страната се
базира на съдържателното и креативно
сътрудничество
между
националния
и
регионалните
туристически
офиси
на
Агенцията за развитие на туризма и на
Kамарите по търговия и индустрия на Франция.
Продуктът на френската оферта, започнал с
посещения на винарни, фабриката за горчица в
Дижон, тъкачници, производители на сапуни,
постепенно се диверсифицира и обогатява с
турове на стоковата борба, във фабрики за
тютюн,
парфюмерийни
производства,
посещения в парламента, в съдебната палата.
Агенцията за туристическо развитие на
Франция (ATOUT) [10] определя индустриалния
туризъм като „посещение на места, където се
представя
особен
вид
експертност
от
миналото, настоящето и бъдещето на широката
публика“ и го класифицира в 3 категории:
- туризъм, базиран на индустриалното
наследство;
- посещения
в
предприятия,
които
приемат посетители, за да им представят
производствените
си
методи
и
технологии;
- научен туризъм.
Всъщност
тези
три
направления
са
разновидностите
на
„туризма
на
икономическите открития“, понятие с което
преобладаващо се дефинира индустриалния
туризъм във Франция [8]. Във френската
оферта, с посещенията с туристическа цел в
предприятия се цели предоставяне на знания на
потребителя, но и постигане на целите на
маркетинговата комуникационна стратегия на
компанията.
В
рамките
на
визитата,
компанията-рецептор целенасочено информира
за технологиите, за процесите, за инвестициите
в иновации и в човешки ресурси, представя
пулса на живота си. Това от една страна
повишава любознателността на посетителя към
производствения или бизнес процес, а от друга,
спомага за представянето на предприятието
като интересно място за работа. Генерира се
също така интерес към продуктите на
компанията, формира се лоялност към
марката.
Посещенията
с
цел
туризъм
способстват за изграждане на бранд имиджа на
фирмата
чрез
нестандартна
имиджова
кампания, при това без големи инвестиции, при
мигновен ефект. Същевременно се постигат
изграждане на социални връзки, засилва се
интересът към икономическото и индустриално
наследство на града и на региона [ 9].
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Под
мотото
„Открийте
всичко
за
икономиката и индустрията на Франция“ се
предлагат
посещения
в
паркове
за
производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници, в производството на
оръжия в Шатлеро, на локомотиви Крьозо,
предачиниците в Рубе, в града-завод на Airbus в
Сент-Назер, посещенията на производствените
мощности на световноизвестната минерална
вода Perrier край Монпелие, на пивоварната от
18
век
Кроненбург
край
Страсбург,
корабостроителницата Кралица Мария II на
Атлантическия бряг, които са само някои от
растящия брой големи френски индустриални
площадки, които се „впускат“ в новия вид
туризъм. По данни на ATOUT, над 200 000
туристи посещават годишно историческия
минен център Люард. 85 предприятия отварят
врати само в департамента Финистер във
Франция през 2010 г., като туристическите
оферти се реализират в своята многообразност
от дегустации на водорасли, производство на
хляб, до производството на дървени обувки
(сабо).
Създадената през 2001 г. в департамента
Пеи дьо ла Лоар асоциация „Посетете нашите
предприятия“ изгражда структура на мрежата
от места за индустриален туризъм и управлява
отворените за широката публика предприятия,
както и кандидатстващите такива. Интернет
страницата
www.visisteznosentreprises.com
(посетете нашите предприятия) [11] се радва на
невероятен интерес сред всички възрастови
групи. От 2005 г. в страната се прилага с
успех марката „Дестинация предприятие“ за
качество на дестинациите за индустриален
туризъм, инициирана от Камарата по търговия
и индустрия на Франция.
Фрю [2], а по-късно Фрю и Шоу [3]
определят индустриалния туризъм като форма,
която включва посещения в производствени
предприятия, в които основната дейност не е
ориентирана към туризма. Чрез клъстърен
анализ, фокусиран върху поведението на
туриста и през концепцията за туристическите
атракции,
авторите
емперично
извеждат
съждението,
че
туристът
разграничава
индустриалния туризъм като самостоятелна
група от атракции на ментално ниво. Те считат,
че обектите на индустриалния туризъм могат да
„изолирани
и
идентифицирани”
бъдат
самостоятелно.
При изследване развитието на концепцията
за индустриалния туризъм, особен интерес
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представлява новият тренд в пътуванията в
Япония „kojo moe” („factory love”) преведено
буквално „обич към завода/фабриката” или
още „силно увлечение към завода/фабриката”
[13,14]. Kojo moe се превръща в растяща
субкултура от хора, които пътуват из Япония,
за да посетят химически заводи, заводи за
производство
на
стомана,
на
тежката
металургия, машиностроенето, корабостроенето. Специфичното е, че този вид потребители
на туристическа услуга намират вдъхновение и
красота в обекти, които са реални или
потенциални
източници
на
замърсяване.
Направлението още не е изучено в теоретичен
аспект, но се дава публичност на развиващия
се с буйни темпове индустриален туризъм в
Япония. Много статии, репортажи, книги по
фотография, много блогове дискутират koe
moe направлението в туризма. Всички те
разпространяват терминология, свързана със
заводи, производствени мощности, фабрични
комини. И всичко това може да бъде красиво и
да създава преживявания, които мотивират за
повече и повече откривателства, за изследвания
и творчество. За разлика от туристите, които
посещават заводите на Тойота, участват в
турове за запознаване с производството и
дегустация
на
Hatcho
Miso
(бавноферментирала соева паста със силен аромат,
основна съставка в японската кухня) и други
производства в Япония, koe moe туристите
проявяват
малко
интерес
към
самото
производство. Те се впечатляват от хаоса,
лабиринтите от турбини, тръби или от
цилиндричните комини, опасали външната част
на заводите.
В основата на концепцията kojo moe стои
разбирането, че вместо да се отдава почит на
историята или културата, преживяването се
генерира от това как се движи обществото.
Kojo moe туристите са инспирирани от
величието на производствените мощности, от
„комини,
изстреляни
в
облаците
като
индустриални гейзери”. Цели индустриални
градове като Кавазаки се превръщат в бизнес
за индустриалния туризъм. Така например,
енергийната централа в Кавазаки се възприема
като първична атракция, паметник по своему,
но не изработен от мрамор или гранит.
„Повечето хора са шокирани да открият, че
заводите могат да бъдат толкова красиви
места” [13]. Целта е туристът да има
преживяване дори от мириса на въздуха край
завода. Тези нови атракции придобиват

популярност, особено включени в офертата на
множество круизи през нощта из индустриални
райони, т. нар круизи „нощен поглед към
завода“, с лодки, пълни дори през зимата.
Потребители са фотографи ентусиасти, повъзрастни двойки, но и групи с млади хора и
жени. По време на пътуването се предлагат
напитки и програма, така че пътуването
разширява преживяването, т.е. генерира се
икономическа полза от преживяването.
Преди
повече
от
десетилетие,
изследователите Пин и Гилмор [4] предсказват,
че преживяванията могат да бъдат конкурентен
фактор за развитието на икономиката в
бъдеще. Расте търсенето на преживявания,
изградени на създаването на добавена стойност
от креативност, генерирани както от нови, така
и от традиционни продукти и услуги. Формира
се
икономика,
която
капитализира
от
консуматорското общество с готови налични
средства, изразходени в повече удоволствия,
изкуства и културни събития, което генерира
икономически ръст, икономика, в която се
вписва и индустриалният туризъм.
1.2. Индустриалното наследство - обект на
индустриалния туризъм
Освен като посещение в предприятие, във
Франция, в Германия и в други страни също,
индустриалният туризъм се асоциира с
индустриалното
наследство
[5],
т.е.
с
посещения на музеи на индустриалното
наследство. В Италия, индустриалният туризъм
се идентифицира с четири продукта: музеи,
бизнес, неизползвано наследство и постиндустриално наследство [12]. Икономическата
криза намира отражение в понижаване на
посещенията в музеите на Италия през 2009 и
2010г., но се наблюдава ръст в посещенията
на индустриалните музеи. Така например, през
2009г., научно-практическият център Сита де
ла Циенца в Неапол бележи 17,5% ръст на
посетителите спрямо предходната година [12].
Бившата топлоелектрическа централа на Рим,
посещение
на
всички
която
предлага
производствени
площадки,
както
и
на
археологическите останки на нейна територия,
бележи последователен ръст на туристите през
последните 3-4 години. Много други, макар и
твърде спорадични, примери на растящ интерес
към италианската оферта за индустриален
туризъм се асоциират с посещение на
индустриалното наследство или на действащи
предприятия, при тренд на спад към
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традиционните музеи. Това е надежден знак за
положителната динамика в развитието на тази
форма на туризъм, придобиваща нови
канотации, особено в пост-социалистическите
страни [1].
Съгласно определението на Световната
организация за индустриална археология и
индустриално
наследство
(TICCIH),
индустриалното наследство се състои от
останки на индустриална култура, които имат
историческа,
технологична,
социална,
архитектурна или научна стойност.
Съгласно чл. 6 от Закона за културното
наследство
в
България,
индустриалното
наследство е част от културното наследство.
Райони като Сливен, където през 1834 г. Добри
Желязков Фабриканджията поставя началото на
индустрията на Балканския полуостров с
прострояването на първата фабрика за аби и
шаяци,
открития
рудник
„Бела
вода”,
Централната обогатителна фабрика край
Перник са само една незначителна част от
историята на индустрията и атрактивно
индустриално наследство в България. Онова,
което очаква да стане част от туристическата
оферта
и
да
донесе
ползите
за
заинтересованите страни.
1.2. Обхват и измерване
Въпреки, че за голям брой предприятия по
света, за търговски камари, културни и
индустриалният
туристически
институции
туризъм се превръща във важен инструмент за
маркетингова политика, няма точна статистика
колко компании са отворили вратите си за
широкия посетител. Подробен преглед на
данните от националните статистически офиси
на по-голямата част от европейските страни,
както и на информациите, предоставяни от
националните им туристически администрации
показва, че официалната статистика не следи
развитието на този туризъм в частта му брой
туристи, приходи от индустриален туризъм, цел
на пътуване, регионално развитие и др. Това
затруднява оценката на ефективността на
вложените маркетингови усилия, както и на
инвестициите
за
съхраняване
на
индустриалното
наследство,
респ.
предопределя неяснотата на концепцията за
индустриалния туризъм.
По някои данни [11], френската оферта за
туризъм на икономическите открития привлича
над 7 млн. френски посетители годишно в
индустриални предприятия. Наблюдавани са
60

зависимости на броя на посещенията през
различните годишни времена в зависимост от
вида на целевата група. Лятото е сезонът,
който приема най-много туристи като цяло.
Професионалните визити са в периода
февруари-юни и септември-ноември през
седмицата. Докато посещенията за развлечение
са през уикендите и училищните ваканции [5].
За да има следователно развитие концепцията
за индустриалния туризъм е необходимо да
могат да бъдат изследвани именно тези
тенденции.
Това
създава
спешност
от
изработване на единна методика от Световната
организация по туризъм за отчитане на
потребителите на индустриален туризъм и на
приходите от продукта.
2. Преосмисляне на ползите от индустриалния
туризъм
Някои автори извеждат като потенциални
бариери за развитието на индустриалния
туризъм обстоятелства като опасения от
изтичане
на
конфиденциална
фирмена
информация във всичките й аспекти, както и
сигурност за посетителите и за компанията.
Това обаче не може да намали ползите, които
индустриалният
туризъм
има
за
заинтересованите страни. Въз основа на
изследването могат да бъдат изведени наймалко следните:
2.1. Полза за туриста
При „практикуване“ на индустриалния
туризъм потребителят получава знания с
научно-приложен
характер,
създава
се
преживяване, което генерира допълнителен
интерес към изследвания и към технологии,
особено при по-младото поколение. От друга
страна, по-възрастното население [4], което е
било ангажирано в производствения сектор
чувства необходимост за „връщане към
корените”, т.е. търсене на продукта се
наблюдава при всички възрастови групи. Тези
резултантни
елементи
могат
да
бъдат
експлоатирани за генериране на интерес към
знания на по-сложни материи, на природоматематически науки, на стремеж към
творчество, иновативност, независимо от
възрастта на посетителя.
Туризмът вече не е само настаняване в
хотел, основен фактор е емоцията от
преживяното. И особено, за да се отговори на
новите очаквания на средната класа от
нововъзникващите пазари, дестинациите трябва
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да излъчват автентичност, да са интерактивни и
висококонкурентни
[15].
Индустриалното
наследство е това, което диференцира
европейската оферта. Изследванията, макар и
скромни, доказват, че индустриалният туризъм
в
икономиката
на
знанието
и
на
преживяванията може да отговори на тези
изисквания.
2.2. Полза за компанията-рецептор
Все
повече
компании
оценяват
положителните възможности, които може да
за
тях.
туризъм
има
индустриалният
Използването
му
като
инструмент
в
маркетинговата политика на предприятието и
по-специално
в
комуникационната
и
промоционална стратегия, за маркетиране на
продуктите, за повишаване на атрактивността й
като работно място и следователно за
провеждане на политика за управление на
човешките ресурси, са постижения, които
способстват за изграждане на имидж и на
лоялност към брандовете на фирмата. При
това, без сериозни инвестиции в стратегически
маркетингови
дейности.
Обикновено
туристическата оферта винаги завършва с
възможност за покупка на продукти, с чиято
технология на производство и комерсиализация
посетителят се е запознал, елемент който има
и финансов принос за компанията. Разбира се
тези ползи трябва да надпокриват разходите на
фирмата за достъп, за екскурзоводи, за
сигурност и безопасност, за инвестиции в
посетителски центрове.
2.3. Полза за града и региона
Чрез
предоставяне
на
знания
за
технологиите
на
компаниите,
респ.
се
предоставят знания за икономиката на дадена
страна, което спомага да се повиши степента
към
страната,
нейният
на
лоялност
икономически профил, генерира се интерес
към икономическо и търговско сътрудничество.
Индустриалният
туризъм
идентифицира
туристическия профила на града.
Посетителят посещава града не само заради
една туристическа атракция [5], а заради целия
пакет,
който
се
предлага.
95%
от
„индустриалните туристи“ [5] комбинират
своето посещение с друга първична (музей,
увеселителен парк, театър, катедрала и др.)
или вторична (хотел, ресторант, магазин)
атракция, т.е. извежда се необходимостта от
разработване на интегриран туристически

продукт. „Градът може да се разглежда като
мол за пазаруване, в който клиентите търсят
различни търговски обекти (магазини)”. Това
подкрепя тезата за разработване на интегриран
туристически продукт, в който да бъде включен
индустриалния туризъм като полза.
Изводи и препоръки
Индустриалният туризъм може да бъде
разглеждан не само като възможност за
разнообразяване на туристическата оферта на
градския туризъм и източник на приходи. Той
представлява и средство за управление на
фирмите,
които
посрещат
посетители.
Изследването насочва вниманието към ползите
от развитието на индустриалния туризъм в
стратегически многокомпонентен план за
генериране на интерес в потребителя към
придобиване
на
знания,
креативност,
изследвания и технологии, и ползи за
подобряване на имиджа и повишаване на
конкурентоспособността на града и региона.
Успешният
модел
е
интегриране
на
индустриалния туризъм в туристическата
оферта. За да бъдат „измерени“ ползите, е
необходимо да се разработи методика за
определяне на количествения и качествен
ефект от „консумирането” на продукта на
индустриалния туризъм. Тенденцията за ръст в
пътуванията в международен план, съчетана с
повишаване на доходите и разходите за
удоволствия, заедно с ръста на вторите и трети
ваканции,
тенденцията
към
по-кратки
пътувания, а от друга страна, нарастването на
градското население и формирането на
интерес към градския туризъм, добавят
допълнителни основания за задълбочаване на
изследванията в областта на индустриалния
туризъм.
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INDUSTRIAL TOURISM: RETHINKING THE BENEFITS
Stela Baltova
International Business School, Botevgrad, Bulgaria
Abstract
Industrial tourism has increasing development the recent years, especially in Europe. From chocolate and
textiles manufacturers, to nuclear power stations and automotive plants are opening their doors to the wide public
attracting huge interest. The industrial revolution dated from 18th century has left an enormous industrial heritage
which is transforming in a unique tourism product. However, the lack of clear concept about industrial tourism and
the difficulties to obtain statistical information are making difficult the evaluation of the market for industrial
tourism and its effects for the stakeholders. The article gives an overview of the concepts of industrial tourism in
some developed tourism destinations. The benefits for the consumers to receive knowledge and competences,
experiences and interest for research and technologies, the benefits for image and brand improvement of the
enterprises-acceptors, and the benefits for the city and the region are outlined. The benefits are enough
considerable to become stimulus to foster the researches and the development of the industrial tourism on
strategic plan.
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МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И ДЕСТИНАЦИИ В КОНТЕКСТА НА
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Живка Тананеева
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Туризмът се счита за един от важните сектори на българската икономика. Неговият потенциал се доказва от
приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от създаването на работни
места. Високата териториална концентрация обаче, в съчетание с еднообразието на продукта и пропуските в
маркетинга на туристическите дестинации, намаляват шансовете досегашният темп на растеж да продължи в
средносрочна и дългосрочна перспектива. Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма представлява концепция за икономически ефективно развитие на туризма, с едновременното опазване и възстановяване на използваната от туризма околна среда, и удовлетворяване на потребностите на населението и туристите посещаващи България. Тя е разработена в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие
(НСРР), която цели да постигне динамично и балансирано развитие на отделните райони за планиране и разглежда туризма не само като средство за „опазване на природното и културното наследство”, но и като средство за „укрепване на връзките между градовете и районите и засилване на социално-икономическото сближаване”. Настоящата разработка има за цел да очертае основните насоки за повишаване на ефективността на националните маркетингови дейности, в контекста на стратегията за устойчивото развитие на туризма.
Ключови думи: маркетингови дейности, устойчиво развитие, туризъм, национална стратегия.
Key words: marketing activities, sustainable development, tourism, national strategy.

Увод
Туристическата дейност е с нарастващото
значение за човечеството и разпространението
и във всички кътчета на нашата планета пораждат редица предизвикателства пред съвременното общество. Устойчивият туризъм е едно
ново понятие и се явява продължение на концепцията за устойчиво развитие, която бе лансирана на конференцията в Рио през 1992 г.
Той е резултат от грижите полагани за опазване на застрашените райони на планетата като
цяло, и в частност на тропическите гори. В
същото време обаче той третира и урбанизираните райони, селата, културното и архитектурно наследство - следователно има по-широка
рамка в сравнение с екотуризма. Устойчивият
туризъм има за цел не само да минимизира
въздействието върху биологичната среда, но и
да формира възгледите на туристите преди и
по време на пътуването им, както и да предизвиква природощадящи туристически практики
още в етапа на концепцията в пазарите емитиращи туристи.
Постигането на устойчиво развитие на туризма на местно, регионално, национално и
международно равнище цели да осигури туристическа практика, която задоволява интересите
и повишава благосъстоянието на местното население, като същевременно съхранява при-

родните и социално-културните ресурси на
местната среда за бъдещите поколения.
По отношение на конкурентоспособност, качество и разнообразие на услугите и утвърдени
дестинации на международния пазар, българският туризъм се намира на средно равнище
спрямо развитите туристически държави и се
движи в съответствие с основните принципи за
устойчиво развитие на туризма на равнище
дестинация, а именно:
1. Устойчивост. Развитието на туристическите дейности трябва да съчетава в себе
си дългосрочна икономическа ефективност с устойчиви практики, щадящи
околната среда и социална съвместимост.
2. Демократичност. При управлението на
дестинацията следва да се използва обществения подход. Необходимо е да се
осигури висока степен на участие на
местното население в процеса на управлението на дестинацията.
3. Местна идентичност. Планирането на
туристическото развитие трябва да бъде
съобразено и обвързано с основните
ценности на обществеността в дестинацията, а така също и с особеностите на
развитието на туризма в съответния регион.
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4. Публично – частно партньорство. Взаимно зачитане и взаимно подпомагане
на всички участващи в туристическия
процес обществени и частни организации чрез използването на подходящи механизми за коопериране на усилията на
локално, национално и международно
равнище.
1. Аспекти на националната стратегия за устойчиво развитие на туризма
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма представлява концепция за икономически ефективно развитие на туризма, с
едновременното опазване и възстановяване на
използваната от туризма околна среда, и удовлетворяване на потребностите на населението
и туристите, посещаващи България като туристическа дестинация.
Основната цел за развитието на туризма за
периода до 2013 г. е повишаване на конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България чрез ефективно използване и съхранение на наличните природни
и антропогенни ресурси в съответствие с потребностите за устойчиво развитие на туризма.
Основната цел може да се достигне чрез реализиране на следните стратегически цели [1]:
1. Позициониране на България като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и
добавена стойност. Реализирането на тази
цел предполага провеждането на комплекс
от мерки, които да доведат до прилагане на
ефективни научнопрактически маркетингови решения за повишаване конкурентоспособността и перспективното утвърждаване
на България на европейския и световния
туристически пазар, чрез ефективното използване и съхранение на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с тенденциите на устойчивото развитие
туризма.
2. Подобряване на инфраструктурата на национално, регионално и общинско ниво.
Тук си има в предвид подобряване на пътната инфраструктура на национално, регионално и общинско ниво, чрез което ще се
постигне баланс и развитие на връзките
между отделните видове транспорт и ще се
съкрати времето за пътуване на туристите.
Ще се създаде и улесни достъпа до отделни
туристически обекти и атракции. Строителството на нови канализационни системи, в
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т.ч. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, както и реконструкция и/или
разширение и/или модернизация на съществуващите такива в курортните населени
места и селищни образувания, курортите и
курортните комплекси ще ограничи и до голяма степен премахне един от негативните
фактори, влияещи върху развитието и
привлекателността на дестинациите. По този начин изградената инфраструктура ще
задоволи и ще бъде адекватна на съществуващата нова и реновирана материална база
в туризма.
3. Единно прилагане на международни стандарти и най-добри европейски практики и
въвеждане на иновации по отношение на
продукти, технологии и човешкия фактор в
туристическия сектор в България. Реализирането на целта е свързано с провеждане
на политика, която да подкрепя механизмите, структурите и институциите, благоприятстващи създаването и усвояването на
иновациите и широкото въвеждане на информационните и комуникационни технологии. Поредица от стъпки могат да бъдат
предприети за подобряване на ситуацията,
включително: засилване на координацията
между съществуващите международни и
национални схеми за етикетиране, поактивно насърчаване на схемите за бизнеса
и потребителите, маркетинга и обществените поръчки; предлагане и оповестяване на
награди за изключителни практики; създаване на канализирани схеми за сертифициране, на ниво туристическа дестинация или
управлявани от туроператорите, което
улесняват включването на множество бизнеси в клъстър.
4. Съхраняване, опазване и подобряване качествата на туристическите ресурси, в това
число природни, културни и антропогенни.
Това предполага провеждането на комплекс
от мерки, които да доведат до развитие на
различни форми на туризъм, които щадят
биологичното разнообразие; до създаване
на условия за управление на защитените
територии в условия на бързо развиващ се
туризъм; запазване на висок рекреационен
капацитет на екосистемите и ландшафта;
мониторинг на въздействието на отделните
форми на туризъм върху биологичното
разнообразие.
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2. Маркетинг на туристически продукт и дестинации в контекста на Националната стратегия
за устойчиво развитие на туризма
Туристическият маркетинг има за цел икономически облаги и развитие на конкретна регионална икономика. Той създава, управлява и
прилага прийоми, чрез които потенциалните
клиенти да бъдат провокирани, информирани и
мотивирани да посетят конкретна забележителност, град, област, държава и т.н. [3]. За да
постигне тези резултати, всяка община, курорт,
област или държава трябва да развие туристическата си инфраструктура и да обедини природните, историческите и културните си дадености в туристически продукт. Следва създаването на качествена рекламна и промоционална
кампания, която да наложи определен туристически бранд, да създаде познаваемост и лоялност на аудиторията.
Повишаването на ефективността и влиянието на националните маркетингови дейности,
маркетинговата информация и прозрачността с
цел да се подпомогне диверсификацията на
туристическите продукти и пазари и устойчивото развитие на туризма е заложено като специфичната цел по приоритетната ос Устойчиво
развитие на туризма от Оперативна програма
регионално развитие 2007-2013. Приоритетна
ос има за цел да развие туристическия продукт
по екологично и икономически устойчив начин.
Целта е да се разшири териториалният обхват
на туризма и ползите от него по балансиран
начин, което ще доведе до икономическа диверсификация на регионите. Акцентът е поставен върху устойчивото развитие на туризма въз
основа на продуктово и пазарно разнообразие
и цялостно и равномерно използване на туристическия потенциал [2].
Дейностите по приоритетната ос Устойчиво
развитие на туризма са концентрирани в три
операции: „Подобряване на туристическите
атракции и свързаната с тях инфраструктура”,
„Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” и „Развитие
на Национален туристически маркетинг”.
Подобряването на туристическите атракции
и свързаната с тях инфраструктура чрез развитието на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и
търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпределение
на туризма е първата операция по приоритетната ос. Тя е свързана с разработване на природни, културни и исторически атракции - възс-

тановяване, опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.; развитие на съпътстващата туристическа инфраструктура, свързана с атракциите като туристически пътеки и
пътеки на здравето, маршрути за катерене,
езда и колоездене, места за пикник, указателни
табели, посетителски информационни центрове
и др., както и съоръжения за улеснение на лица
с увреждания и възрастни посетители; възстановяване и обновяване на планински хижи –
публична собственост, заслони и съоръжения
за безопасност, които допълват туристическия
продукт в отдалечени райони; изграждане на
допълваща дребно мащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, например
път за достъп, комунални услуги и удобства за
посетителите, осигуряваща интегрирано развитие на туристическите продукти; допълващи
дребно мащабни неинфраструктурни дейности,
имащи пряко отношение към подкрепяната
атракция (организиране на събития, маркетинг,
реклама и дейности, свързани с промоцията и
публичността); обучение на персонала за работа с атракциите и съоръженията, обект на подкрепа.
Втората операция „Развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите” е насочена към увеличаване броя на
посетителите и продължителността на техния
престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните
райони и територии, основано на интегрирано
управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа
информация и маркетинг. Тази операция е
свързана с примерни дейности като: дейности,
подпомагащи развитието на регионални продукти и пазарната информация, като инвентаризация и оценка на туристическите ресурси,
средства и услуги, регионален маркетинг и
изследвания на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработване на регионални стратегии за развитие на туризма,
маркетингови и рекламни стратегии и програми, разработване на туристически пакети и др.;
рекламни дейности, като подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за региона и неговите туристически продукти, участие в регионални, национални и
международни туристически панаири, организиране на регионални туристически панаири,
посещения на пътнически агенти, туроперато65
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ри, автори на пътеводители, журналисти и др.;
организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие, като фестивали,
събития на открито, спортни състезания, фолклорни
прояви,
представяне
на
местни/регионални традиции, кухня, занаяти и др.;
въвеждане на съвременни технологии и информационни системи с цел подобряване на
информационното обслужване, маркетинга и
планирането на туристическите дестинации, (eмаркетинг); дейности, по създаване на регионална идентичност и марка, като доброволно
регионално сертифициране на местата за настаняване, атракциите и услугите, въвеждане на
единни регионални системи за маркировка,
специфични за региона норми на поведение и
стандарти и др., разработване и въвеждане на
екологични стандарти за туристически услуги.
Дейностите трябва да допълват/подкрепят маркетинговите, рекламните и информационните
стратегии и дейности, предвидени на национално ниво.
„Развитие на Национален туристически маркетинг” е третата операция по приоритетната
ос Устойчиво развитие на туризма. Специфичната цел на операцията е повишаването на
ефективността и влиянието на националните
маркетингови дейности, маркетинговата информация и прозрачността с цел да се подпомогне диверсификацията на туристическите
продукти и пазари и устойчивото развитие на
туризма. Тази операция подкрепя следните
дейности: подготовка на средносрочни и дългосрочни национални стратегии и програми за
развитие и маркетинг на туризма и на туристически продукти; рекламни дейности като подготовка и разпространение на информационни и
рекламни материали на национално ниво, реклама в медиите, участие в международни туристически панаири, организиране на национални туристически панаири, опознавателни
пътувания, посещения на пътнически агенти и
туроператори, автори на пътеводители, журналисти и др.; маркетингови и подобни проучвания на национално и международно ниво, подобряване на туристическата статистика, разпространяване на информация сред по-широка
аудитория; мониторинг на ефективността на
маркетинговите дейности; дейности за информиране на обществеността, като кампании за
подобряване на осведомеността относно природното и културно наследство и значението на
туризма на национално и международно ниво;
разработване и въвеждане на национални сис66

теми за сертифициране на качеството на туристическите услуги, местата за настаняване и
атракциите, знак за качество, кодекси на поведение, стандарти, системи за управление на
качеството, годишни туристически награди и
др.; разработване и въвеждане на екологични
стандарти за туристическите услуги и предоставяне на указания и подкрепа за туристическите сдружения, общините и бизнеса (наръчници,
справочници, редовен обмен на информация,
включително електронни бюлетини и др.).
От изпълнението на посочените дейности
произтича подобряване познаваемостта на
страната като дестинация за целогодишен туризъм, предлагаща разнообразни продукти, маршрути и места за туризъм, увеличаване броя на
посетителите и промяна в тяхната структура
(нови пазари, по-платежоспособни потребители), по-равномерно сезонно и териториално
разпределение на туризма с очакван по-голям
ефект за специализираните продукти и помалко известните места и райони в страната.
Това ще допринесе за подобряване имиджа на
дестинация България и увеличаване на приходите от туризъм чрез използването на съвременни маркетингови техники за достигане до
туристическите пазари.
За повишаване ефективността на националния туристически маркетинг решаващо значение има установяването на удовлетвореността
на българските туристи от ползването на туристически услуги в България, както и проследяването на основните характеристики на съвременния потребител на туристически услуги и
развлечения. Той:
- Е идеалния туристически мултипотребител. За определен период (напр. една година) осъществява различни дейности в
зависимост от вида туризъм, който практикува.
- Притежава туристически опит, който му
позволява да оцени стойността на туристическите услуги и да избере найдоброто съотношение качество-цена.
- Изисква повече, защото разполага с повече информация. По-информиран е за
продукта като цяло и за съответната туристическа дестинация. Знае, че участва
в един пазар на предлагане, а не на търсене. Това го превръща в много гъвкав и
непостоянен по отношение на потребителските критерии и обмислящ при вземането на туристически решения.

МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И ДЕСТИНАЦИИ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ...

-

-

-

-

-

-

-

Търси истината, а не обещания. Изисква
сигурност и гаранция за покупката, въпреки че при определени обстоятелства е
склонен да приеме и някои изненади.
Иска да бъде по-активен като потвърждение на своята индивидуалност. Не само участва в преживяването, но и сам
избира елементите му. Търси самореализация.
Желае да задоволи повече свои духовни
интереси, защото е по-образован. Освен
от основния продукт, е заинтересован и
от наличието на допълнителни програми.
Разделя на части престоя си. Почивките
са по-кратки и повече на брой, като се
разпределят през цялата година.
Изкушава се от различни ежедневни дестинации и продукти или екзотични, приключенски пътувания с дълги маршрути;
Запазва предпочитанията си към традиционните и сравнително близките дестинации.
Търси повече туристически продукти и
пакети. Търси повече престой сред природата, приключение, екзотика, риск,
спорт наред с класическите продукти –
отдих, култура, кулинария.
Притежава по-развито съзнание за щадящо околната среда устойчиво ползване
на природните ресурси, под което разбира равновесие между природния пейзаж и урбанизацията, както и възможността да се наслади интензивно.
Желае да установява нови контакти с
местното население. Иска да бъде добре
посрещнат и приет, да се интегрира в
нови среди.
Ползва разнообразни източници на информация при избора на туристическа
дестинация, която да посети, като все
по-широкоразпространен източник на такава информация се налага Интернет.

Заключение и препоръки
В заключение е необходимо да се подчертае, че развитието на устойчив туризъм в страната започва със създаването на нови условия
за изграждане и ползване на общата и туристическата инфраструктура, както и рамка и параметри на маркетинговата отговорност за
провежданата пазарна, продуктова, дистрибуционна и промоционална политика от частния и
публичният сектор, съобразно специфичната
роля на всеки един от посочените субекти. Без

стратегическа грижа за туристите не е възможно да се развива успешна дейност в който и да
е сектор на стопанския и обществения живот.
Изследването на пазарите, сегментирането и
изборът на целеви пазари, предоставянето на
необходимата, профилирана информация за
туристите, управлението на туристическото
потребление чрез управление на туристическите потоци и създаването на разнообразни, индивидуализирани туристически продукти, на
основата на технологични иновации, заедно с
политиката на подготовка и привличане на висококвалифициран персонал са жалоните за
развитие на устойчив, качествен туризъм в
страната.
Сериозно трябва да се обърне на провеждането на политика за превръщането на туристическия потенциал на страната в туристически
продукт. Основни мотиви за посещението на
конкретен туристически обект, са неговата
природна, културно-историческа или битова
привлекателност, но така също и създадените
условия за лесен достъп и комфорт по време
на пътуването и пребиваването в съответната
туристическа дестинация. Българският туристически бизнес трябва да положи значителни усилия да възприеме съвременните стандарти за
качество, за да бъде конкурентноспособен на
международния пазар.
Особено внимание при насърчаване на развитието на качествен туризъм в Република България трябва да се отдели на опазването и съхраняването на туристическия потенциал на
страната. Туризмът става невъзможен без уникалността и привлекателната сила на природните, културно-историческите, събитийните
народностните, и традиционно-битовите ресурси на всяка туристическа дестинация. Прилагането на стратегия за устойчиво развитие на
българския туризъм и съответните политики би
осигурило синхрон в управлението на туризма
в Република България и би повишило значително ефекта от действията на държавата, бизнеса
и публичния сектор за неговото насърчаване,
без да се смесват правомощия, компетенции и
отговорности.
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MARKETING OF TOURISM PRODUCTS AND DESTINATIONS IN THE CONTEXT OF
NATIONAL STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM
Zhivka Tananeeva
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Tourism is considered one of the important sectors of Bulgarian economy. Its potential is demonstrated by its
contribution to gross domestic product, exports and foreign exchange earnings as well as job creation. The high
spatial concentration, however, combined with the uniformity of the product and gaps in the marketing of tourist
destinations, reducing the chances of the recent growth to continue in the medium and long term. National Strategy for Sustainable Tourism Development is a concept for cost effective development of tourism, with simultaneous preservation and restoration of use of the tourism environment and the needs of the population and tourists
visiting Bulgaria. It was developed in accordance with the National Regional Development Strategy (NRDS), which
aims to achieve a dynamic and balanced development of different regions for tourism planning and considered not
only as a means of “protection of natural and cultural heritage” as a means of “strengthen the links between cities
and regions and strengthening the socio-economic cohesion”. This paper aims to outline the main directions for
increasing the effectiveness of national marketing activities in the context of the strategy for sustainable tourism
development.
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ СЕРТИФИКАЦИОННИ НОРМИ ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Марина Николова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Успехът на туристическата дейност до голяма степен е свързан със състоянието на околната среда, където
тя се практикува. Връзката между туризма и околната среда е двустранна. Въпросите свързани с опазването
на околната среда все повече се издигат в приоритет на потребителите на агротуристическия продукт. Екологосъобразните туристически услуги набират все по-голяма популярност. Качеството на околната среда все
повече се превръща в неразделна част на качествените туристически услуги. Тази чувствителност на съвременния потребител, по отношение на околната среда провокира необходимостта от ефективно и адекватно
управление качеството на околната среда. В тази връзка и развитието на селския туризъм в цялото си многообразие преминава през определен етап на екологизация. Естествената селска среда изисква и прилагане и
спазване на определени екологични норми. Прилагането на европейските екологични сертификационни норми
за развитието на селските хотели и къщи за гости, като екохотели дава предимство на собствениците и ги прави по-конкурентоспособни. Въвеждането на Европейската схема за екомаркировка в България увеличава пазарния дял на екологично чистия туризъм.
Ключови думи: селски туризъм, устойчиво развитие, екологични норми, околна среда.
Key words: rural tourism, sustainable development, ecological standards, environment.

Увод
Туризмът е една от индустриите с най-силен
растеж и същевременно е мощен лост за устойчиво развитие и създаване на нови работни
места. Днес концепцията за устойчив туризъм
намира приложение и се прилага в действие
обикновено в места с умерена посещаемост
т.е. при по-малко антропогенно въздействие.
Много често тя е резултат на инициатива на
активисти и новатори, които успяват да мобилизират местните заинтересовани страни. Местните инициативни групи прилагат регламентираните финансови инструменти в рамката на
утвърдена стратегия за развитие на района.
Главната цел в тази стратегия е защитата и подобряването на автентичността, както и стремеж към увеличаване привлекателността на
тяхната територия.
Задължителна норма за всички страни,
имащи отношение към туризма трябва да станат световните критерии за устойчивост. По
този начин може да се постигне интеграция
между туризъм и устойчиво развитие. В тази
връзка международната инициатива - „Партньорство за глобални критерии за устойчив туризъм” е разработила 37 критерии, които в областта на туризма са насочени към следните
основни области:
- оптимизация
на
социалноикономическите ползи от туризма за
местните хора;

ограничаване на отрицателния ефект
върху културното наследство;
- намаляване на натиска върху местните
общности;
- планиране на устойчивото развитие.
Съвременният туризъм днес фокусира своето внимание върху качественото си развитие.
Поради това той насочва вниманието си към
практическото приложение на принципите за
устойчив туризъм за онези територии, които
притежават волята да го организират и управляват.
-

1. Устойчиво развитие на селския туризъм
1.1. Сертификационни еко-норми
За първи път концепцията за устойчив туризъм е предложена от Федерацията на националните и природните паркове в Европа. Самата концепция произтича от принципите за устойчиво развитие (Рио-1992). Като дефиниция
устойчивия туризъм представлява „всяка форма на развитие, устройство или туристическа
дейност, която уважава и опазва дългосрочно
природните, културните и социалните ресурси
и допринася по положителен начин за икономическото развитие и за разцвет на хората, които
живеят, работят или пребивават в тези територии”.
В тази връзка и развитието на селския туризъм в цялото си многообразие преминава през
определен етап на екологизация. Естествената
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селска среда изисква и прилагане и спазване
на определени екологични норми. Селският и
екотуризмът набират все по-голяма популярност у нас и много хотели в селските райони
откриват чудесна възможност за успешно
предприемачество в тази икономическа ниша.
Но не всеки хотел на тихо и спокойно място
извън града може да се определи като еко.
Доброволната стандартизация в селския туризъм, наричана още сертификация намира поле
за приложение при обекти с различни собственици. Всеки един от обектите е носител на собствената си история и на неговите отличителни
характеристики. Именно сертификацията е показателя, който потвърждава спецификата и
автентичността на обекта, чрез проверка за съответствие със установените изисквания. Въвеждането на сертификационни норми за определен туристически продукт в никакъв случай
не води до унифициране на всички условия, а
напротив подчертава уникалността на конкретния обект и задоволява потребностите на потребителите на специализирания продукт, чрез
използването на сертификата като доказателство.
Сертификацията е безспорен начин да се
докаже внедряването на добрите практики в
туризма в областта на опазването на околната
среда пред всички заинтересовани страни. Самите сертификати са показател за висок стандарт в обслужването и водят до редица предимства.
Доброволните сертификации насочени към
специализиран продукт в сектора на селския
туризъм са насочени към предоставянето на
услуга, която превръща незабравим престоя на
туристите в селска среда. Тук трябва да допълним и ролята на отговорния подход в туризма,
при който трябва да се отчитат както опазването на природата, така също и интересите на
местната общност. Това са предпоставки за
появата на необходимост за доброволна сертификация, която прилага специални изисквания към продукта на селския туризъм и повишава качеството на услугите му по един отговорен начин. По този начин се извършва надграждане на държавната категоризация, където
не се включват специфичните изисквания, присъщи за селския туристически продукт.
Въвеждането на сертификационни еконорми в областта на селския туризъм са свързани с:
- Национална
харта
Български
дом
(1999);
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- Автентична България (2006).
Първите опити за доброволна сертификация
в България са в резултат инициативата на Българската асоциация за алтернативен туризъм
(БААТ) - Национална харта Български дом
(1999-2004г.). Макар и не прилагане докрай
идеите на Хартата, начинанието проправи пътя
на европейското финансиране за развитие на
селски туризъм. На по-късен етап през 2006
година с помощта на правителствената институция „Американска агенция за международно
развитие” (USAID) е въведена марка за качество „Автентична България” (българска роза, отпечатана на тракийска монета). За съжаление с
тази марка бяха сертифицирани като автентични не само селски къщи, но и определено неавтентични от гледна точка на българската традиция градски хотели (фиг. 1).
Марка за качество
„Автентична България)

Фиг. 1. Марка за качество „Автентична България”

През последните години въпросите, свързани с опазването на околната среда все повече
се издигат в приоритет, както на европейските
така и на българските потребители на агротуристическия продукт. Еколгогосъобразните туристически услуги набират все по-голяма популярност, а качеството на околната среда все
повече се превръща в неразделна част на качествените туристически услуги. И ако в Европа доброволната сертификация е с над 60 годишно развитие, то у нас едва през последните
няколко години си пробива целенасочено път. В
тази връзка днес особено популярни са две
разпознаваеми европейски асоциации:
- Европейска федерация за селски туризъм (Еврожит) (фиг. 2);
- Европейски център за екологичен и агротуризъм (Есеат) (фиг. 3).

Фиг. 2. Лого на Европейска федерация за
селски туризъм

Фиг. 3. Лого на Европейски център за екологичен и агротуризъм
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Това са организации обединяващи национални сдружения за селски туризъм и които
прилагат собствени схеми за доброволно сертифициране на туристическите услуги. Само
Еврожит обединява 35 организации за селски
туризъм в цяла Европа, като има разработени
минимални изисквания към местата за настаняване в този сектор. ЕСЕАТ (European Centre for
Eco Agro Tourism) е международна организация,
която обединява национални сдружения за селски и агротуризъм. Развива дейности в сферата
на системи за качество, координация на проекти, маркетинг и лобиране. Стандартният сертификат на ЕСЕАТ се издава за срок от 3 години. През това време домакините трябва да подготвят своя обект за кандидатстване за следващия - специалния, сертификат. Те могат да
планират своите инвестиции и в същото време
да се ползват от маркетинговите предимства от
сертифицирането. За придобиване на специален сертификат е необходимо да бъдат изпълнени минимум 60% от специалните критерии
на ЕСЕАТ. Сертификатът на ЕСЕАТ за устойчиво настаняване е доказателство, че собственикът на хотела живее в хармония с околната
среда, щади я, грижи се за нея. Такова чувствително и отговорно отношение се харесва все
повече на туристите от цял свят и мнозина от
тях търсят за настаняване точно такива места
чрез пътеводители и интернет. И все пак той
има по тесен периметър на приложение в алтернативния туризъм – в сферата на агротуризма и екотуризма за настаняване в обекти,
предлагащи услуги с отговорно отношение към
природата и традиционното земеделие. Именно
поради това „ефективно използване на природните ресурси” е общото мото на специалните
критерии на ЕСЕАТ.
България, като страна членуваща в посочените две асоциации и предоставените от тях
сертификационни схеми ги адаптира към националните условия и стъпвайки на тази основа
дава старта на доброволната сертификация в
България през 2008 г., чрез прилагане на марката за качество „Зелена къща”. Това е доброволен сертификат, който оценява българското
предлагане в къщи за гости и семейни хотели
според международните изисквания на Еврожит,
а въздействието върху околната среда се оценява по критериите на ЕСЕАТ. Целта е съобразяване с екологичните норми в къщите за гости
и показване, как самите те да бъдат полезни за
опазването на природата.

Зелена къща е марка за качество, която
предлага адреси на гостоприемството, отбрани
заради тяхното автентично посрещане и грижа
за природата при обслужването на гостите си
(фиг. 4). Сертификатът Зелена къща се присъжда на къщи за гости и семейни хотели, които успешно са преминали оценка за съвместимост с европейските критерии за качествено
настаняване, където отрицателното въздействие върху природата е сведено до минимум.
Домакините най-често са семейства от местната общност, които познават своя край и умеят
да представят на гостите красотата на заобикалящата природа, чара на традиционния бит и
особеностите на местната кухня. Те полагат
старание стопанството им да пести природните
ресурси, да не замърсява околната среда и насърчават гостите да пътуват по един отговорен
начин с уважение към природата. На този етап
у нас носителите на номинацията ”Зелена къща” са 10 обекта, а на Сертификата ”Зелена
къща” – 24.

а)

б)

в)
Фиг. 4. Марка за качество „Зелена къща” – двете
степени на сертификатната марка: а) номинация
(временно удостоверение за 3 г.) б) сертификат, в)
клубна карта

1.2. Екохотелите в селкия туризъм
Прилагането на европейските екологични
сертификационни норми за развитието на селските хотели и къщи за гости, като екохотели
дава предимство на собствениците и ги прави
по-конкурентоспособни. Въвеждането на Еропейската схема за екомаркировка в България
увеличава пазарния дял на екологично чистия
туризъм.
Мащабно проучване, направено в Германия
преди няколко години показва, че 51 процента
от хората предпочитат курорти, съобразени с
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околната среда, а 82% - напълно непокътнатата природа. Над половината от немските, австрийските и френските туристи оценяват опазването на околната среда като приоритет, а
12% считат, че разграничаването на екологичната услуга от останалите услуги е изключително важно.
По тази причина и развитието на селския туризъм преминава през определена фаза на
екологизация. Почивката в естествена среда
изисква прилагане и запазване на определени
екологични норми и прилагане на европейските
екологични сертификационни норми за функционирането на редица селски хотели като
екохотели.
Покупката на определена туристическа услуга често пъти се извършва в условията на
риск, поради несигурността ни в нейното качество. А това налага още повече включването
на независима оценка и постъпки към определени сертификационни органи за получаване на
съответното потвърждение за покриването на
определени критерии.
Екомаркировката е сертификационна марка,
която стимулира предлагането и търсенето на
стоки и услуги, които в голяма степен щадят
околната среда. В Европа и по света съществува голямо разнообразие над 40 вида екомаркировки (екообозначения) за туристически услуги,
което много объркващо и намалява смисъла на
означението, като разграничителен инструмент
на специализираните от обикновените туристически услуги.
Когато говорим за екохотел, навлизаме в
едно по-широко разбиране за понятието екотуризъм. Ако разбирането за екотуризъм е посещение на природни забележителности и наблюдение на редки видове и наслада от заобикалящата ни природна среда, когато стане въпрос
за екохотел в селска среда, говорим за екотуризма като туристическа индустрия, която
трябва да се съобразява с редица екологични
норми. Идеята на екохотела е по време на
престоя си в него туристите от една страна да
не замърсяват околната среда, а от друга страна самите хотели да намаляват вредното си
въздействие върху заобикалящата ги природа.
“ЕКОХОТЕЛ” е квалификация в резултат от
оценка на независим сертифициран орган, който присъжда специален знак и издава сертификат. Системата “ЕКОХОТЕЛ” частично изпълнява изискванията на ISO 14001 (стандартът,
който определя изискванията към системите за
управление на околната среда). Тя е създадена
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конкретно за туристическия бранш като преходна форма към една цялостна система за
управление на околната среда. Пример за добра практика е Къща за гости „Вила Червен” в
Тетевенския балкан, на която е присъден златен приз за 2009 г. „Най- добра къща за гости”
и „Еко Къща за гости” (фиг. 5.).

Фиг. 5. Сертификат за Еко Къща за гости

Въвеждането на сертификат за качество и
екологосъобразно туристическо обслужване в
малките места за настаняване е противодействие на застрашителното по мащаб застрояване
в морските и планинските курорти на страната
ни и на унищожителния ефект върху природата.
2. Европейската екомаркировка
Развитието на концепцията за алтернативния
туризъм обуславя близък контакт с местната
култура и природа, а също така и по-слабото
влияние върху околната среда в сравнение с
масовия туризъм. От друга страна, позволява
много по-лесно въвеждане на разнообразни и
природощадящи практики, които не изискват
големи инвестиции, свързани с:
- икономичното потребление на енергия и
вода;
- управление на отпадъците;
- насърчаване на екологосъобразното поведение на туристите;
- принос към местната икономика и опазването на природното и културното наследство.
Европейският знак за екомаркировка е създаден още през 1992 г. по силата на Регламент
880/92 на ЕО с цел насърчаване разработването на „екологични продукти” от организациите
и подпомагане на разпознаваемостта им сред
потребителите. През 2000 г. схемата за присъждане на екомаркировката (знака) е актуализирана с Регламент (ЕО) 1980/2000. Схемата
се управлява от официално определени компетентни органи за всяка една от държавите членки на ЕС, като участието е доброволно.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ СЕРТИФИКАЦИОННИ НОРМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В ...

Схемата за екомаркировка е официалният
знак на Европейския съюз за екопродукти.
Маркировката е базирана на строги екологични
критерии, свързани с въздействието на продукта върху околната среда. Схемата е създадена,
за да даде на потребителите ясна и достоверна
информация за състава на даден продукт и неговото въздействие върху природата. Екомаркировката е вид европейски сертификат за качеството на предлаганата стока. Маркировката
гарантира опазването на околната среда през
целия производствен процес и разделно събиране на отпадъците от производството.
„Европейската маргаритка” или „Цветето” е
знакът на Европейската схема за екомаркировка (фиг. 6). Той е не само знак за високо качество, но и за особена грижа към околната
среда.

Фиг. 6. Лого на Европейската схема за екомаркировка

Въвеждането на схемата за екомаркировка е
особено ползотворно не само като законодателен, но и като маркетингов инструмент. Чрез
неговото използване държавата поощрява „зелените дейности” на обектите и същевременно
ги превръща в сила за конкурентоспособност
на пазара.
В България Европейската схема за екомаркировка е въведена със Закона за опазване на
околната среда (ЗООС). След изменението и
допълнението на ЗООС през 2008 г. (ДВ
бр.52/06.06.2008) в България се дава възможност за ефективно прилагане на Регламент
1980/2000 на ЕО относно Схемата за екомаркировка в България, на мястото на съществуващата Национална схема за екомаркировка
(НСЕМ). Дава се основно на производители,
търговци и хотели от различен мащаб. В Европейския съюз има над 1000 организации и над
20 000 продукти и услуги с екомаркировката.
В България ограничителни условия на този етап
се приемат най-вече - таксите за кандидатстване, както и годишните такси (процент от годишния обем на реализираната печалба). Възможност за намаление на таксите дава Регистрацията по Европейската схема за управление
на околната среда и одитиране (ЕМАС). На то-

зи етап в България информираността на българския потребител по темата е слаба, търсенето на такива продукти – също. Очаква се повишен потребителски интерес към такива стоки
и услуги, както и сключването на повече международни сделки, при които се изисква екомаркировка.
Заявителите за получаване на екомаркировка трябва да отговарят на определени критерии
(задължителни и критерии по избор), които се
различават принципно от критериите за друга
продуктова група. Така например критериите
за продуктовата група „Услуга нощувка на туристи” са общо 84. Задължителните критерии,
както и критериите по избор обхващат всеки
един от етапите на извършване на услугата при
развитието на селските къщи като екохотели.
Критериите по избор са 47, като за всеки от
тях се получават определени точки и има възможност за избор на критерии, като минималния брой точки е 16.5. Например две точки носи производството на електрическа енергия от
слънцето, изолация на сградата и др.
Присъденият знак за екомаркировка е показател, че в хотела се полагат грижи същевременно и за клиента и за околната среда. Както
хората имат нужда от чиста околна среда, така
и природата има нужда от нас да я пазим и
съхраняваме. Когато посетителят вижда „маргаритката” е сигурен, че мястото за настаняване (хотел, хижа, къща за гости и т.н.) е найдоброто за самият него, а така също и за природата. В тази връзка маркировката показва, че
са предприети мерки за:
- намаляване консумацията на вода, електричество и по-малко емисии във въздуха (от бои и химикали за почистване);
- използване на възобновяеми енергийни
ресурси и енергоспестяващи и екологични продукти;
- намаляване на отпадъците и по-малко
замърсяване на околната среда (пестициди, минерални торове и др.)
- екологично чиста храна от местното биопроизводство.
Предимствата на местата за настаняване с
присъден знак за екомаркировка могат да се
очертаят в следните насоки:
- демонстрация на високо качество и резултатност спрямо околната среда;
- екологична ефективност, възможност за
намаляване на разходите;
- отговорност за добро здравословно състояние;
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- маркетингов инструментариум;
- задоволяване очакванията на гостите;
Много важно място за прилагане на схемата
не само на национално, но и на европейско
равнище е възможността за нейния официален
маркетинг. Предимствата са както за турооператорите, които рекламират висококачествена
услуга с добавена стойност, а така също и за
гостите потребяващи услугата.
За да е ефективно опазването на околната
среда, услугите които се предлагат в местата
за настаняване притежаващи знака за екомаркировка включват:
- естествена и здравословна атмосфера в
стаите, общите помещения и в градината;
- естествени материали за леглата и баните;
- чист въздух и приятна обстановка със
строго определи за непушачи;
- улесняване на разделното събиране на
отпадъците;
- оптимизирано управление на отпадъците
и енергията;
- инструкции за пестене на вода в баните
и в тоалетните;
- информация за природосъобразния обществен транспорт.
От 2000 г. датират първите опити в света да
се насърчи разпространението на добрите
практики за устойчив туризъм, а през 20062007 г. започват проекти с цел да се унифицират различните видове критерии за екотуризъм.
Такъв е проекта Eco-Destinet в който съвместно с други европейски партньори, България е
представена от Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ). В резултат
на дейността е разработен - Единен стандарт за
европейски етикет за екотуризъм (EETLS), който да осигурява обща, висококачествена база
за развитие на този вид дейност в Европа.
Стандартът хармонизира съществуващите марки, като ги обединява под обща „шапка”.
Устойчивото природоползване в развитието
на съвременния туризъм в т.ч. и селския се
свързва с дейности фокусирани върху устойчивото оползотворяване и съхраняването на природното и културно-историческо наследство в
интерес на местните общности и цялостното
подобряване на разпознаваемостта на България, като дестинация за зелен туризъм. В тази
връзка обединяването в клъстерни организации
е възможно решение за редица проблеми, пред
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които е изправен зеленият туризъм в България.
През януари тази година (11.01.2012 г.) е създаден Туристически клъстер „Зелената България” от 22-ма учредители (фирми от сферата
на алтернативния и зелен туризъм, както и
производители на вино: 7 от учредителите са
туроператори, 12 са собствениците на къщи за
гости и семейни хотели, 1 увеселителен парк в
района на Враца и 2 винарски изби. Главната
цел на новото бизнес сдружение е повишаване
конкурентоспособността на членовете му, чрез
създаване на информационни и рекламни материали, участие в международни туристически
борси и цялостно промотиране на зеления културен и винен туризъм в България.
В заключение може да обобщим, че устойчивото туристическо развитие включва оптимално използване на ресурсите, опазване на
биологичното разнообразие; намаляване на
природните, социалните и културни въздействия; увеличаване ползите от опазването на средата и ползите за местните общества в селските райони за дългосрочен период. Адекватно на
очевидно нарастващото търсене на хотели с
екологосъобразна дейност е готовността на
природоотговорните по съзнание туристи да
заплатят макар и по-висока цена за такава услуга. Все повече потребители са склонни да
заплатят по-висока цена за да отседнат в екохотел с отговорно отношение към околната
среда.
Прилагането на европейските екологични
сертификационни норми за развитието на селските хотели и къщи за гости, като екохотели
дава по-голямо предимство на собствениците и
ги прави по-конкурентоспособни. Въвеждането
на доброволната сертификация в България ще
увели пазарния дял на екологично чистия туризъм. Поради това и призива на Европейската
Комисия е:
„Там където искаме да стигнем е – ЗАЕДНО
към устойчиво развитие на туризма в хармония
с природата и посредством силата на Европейската схема за екомаркировка”
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THE EUROPEN ECOLOGICAL SERTIFICATION STANDARDS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN BULGARIA
Marina Nikolova
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The success of tourism depends to a great extend on the conditions of the environment where it is practiced.
The relation between tourism and the environment is reciprocal. The issues related to preserving the environment
are becoming a priority for those who consume the products of agritourism. The ecologically friendly tourist services are increasing their popularity. The quality of the environment is turning into an inseparable element of the
high-quality tourist services. Modern tourists are sensitive to environmental problems and this provokes a need for
an efficient and adequate management of its quality. With reference to this, the development of rural tourism is
undergoing a process characterized by increased attention to various ecological issues. The natural rural environment requires the application and adherence to certain ecological regulations. The application of the European Ecological Certification Standards for the development of rural hotels and guest houses as eco-hotels gives an advantage to hotels owners and increases their competitiveness. The introduction of the European scheme for ecomarking in Bulgaria also increases the market share of the ecological tourism.
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ВЛИЯНИЕТО НА ПАРК „МОГИЛА”, ГРАД ПРИЛЕП – ИНСТРУМЕНТ ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
Катерина Деспот, Васка Сандева, Винета Сребренкоска
Университет „Гоце Делчев”, Щип, Република Македония
Резюме
Парк „Могила” е най-големия парк в община Прилеп с площ 7,5 ha. Уникалната природа и богатството от
културни ресурси са предпоставка за развитие на туризъм в града. Изграждането на интерпретативнообразователни пътеки (екопътеки) в зоната за туризъм и съоръжения е един от инструментите за регулиране на
туристическия поток по време и място, и за управление на въздействията на туризма в парка. Цел на разработката е да се анализира и обобщи информацията за основните природни компоненти - климат, релеф, флора
и растителност, както и за исторически паметници, местни традиции и архитектура, които правят парка желана
дестинация за туризъм. Акцент на настоящия доклад е да се разкрият особеностите на парк „Могила” и да се
посочат възможностите, които той предоставя на община Прилеп за осигуряване на устойчиво развитие, като
акцентът е поставен върху туризма.
Ключови думи: парк, град, туризъм, околна среда, устойчиво развитие.
Key words: park, city, tourism, environment, sustainable development.

Увод
Концепцията за устойчиво развитие променя
начина, по който възприемаме света, като ни
кара да обръщаме внимание на едновременното удовлетворяване на икономически, социални
и екологични императиви, но също и на съществуващите взаимовръзки между местните знания и действия и глобалните събития. Тя изисква цялостно възприемане на бъдещето, в което
идващите поколения да не са компрометирани
от решенията, взети днес.
Устойчиво развитие е начин на използване
на природните ресурси, който цели да задоволи
човешките нужди като същевременно запазва
естествения баланс в околната среда, така че
тези потребности да могат да бъдат задоволявани както в текущия момент, така и в далечното бъдеще.
Устойчивият туризъм се развива на основата
на хармонията между ползването и опазването
на ресурсите чрез интегрирането на местната и
регионална култура, бит и традиции. Той е
възможност за поминък на местните хора и в
същото време образова посетителите и туристите. За развитието на устойчивия туризъм се
създава дискретна и щадяща средата инфраструктура. Правилата за развитие на устойчивия
туризъм включват прозрачност и яснота на
процедурите за взаимодействие. Устойчивият
туризъм се развива чрез разумно използване на
ресурсите при допринасяне на икономически
ползи за местните хора и защитените територии и уважение към правата на хората и животните.
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Цел и обект на изследването
Парковите на един съвременен град са съставна част на селището, без която то не би
могло да функционира пълноценно. Много често парковите служат като среда за осъществяване на различни градски функции, което налага необходимостта планирането на тази територия да се осъществява комплексно и едновременно с планирането на селищната територия.
Основната цел на доклада е да се анализират проблемите на парк Могила и да се очертаят насоките за тяхното бъдещо планиране и
функционално използване.
Прилеп е град със 73 925 жители, разположен в южната част на Република Македония,
център и на Община Прилеп. Градът се намира
на 126 километра от столицата Скопие. Прилеп е наричан също „Градът под Марковите
кули”, защото се намира близо до кулите на
легендарния герой Крали Марко. Територията
на град Прилеп заема планински и полупланински терени с надморска височина от 550 m до
700 m.
„Спомен паркот на револуция” или Парк
„Могила” е значителна творба на пейзажното
парково изкуство създадена в Македония през
1961 година, с площ 7,5 хектари. Паркът е
създаден в чест на загиналите борци във Втората световна война по проект на известния архитект и скулптор Богдан Богданович. Обемно
пространствената композиция, създадена от
арх. Богданович се запазва изцяло до ден днешен. Тези, който поне веднъж са посетили парк
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„Могила”, остават с незабравими впечатления
от него. Слънчевите поляни тук се сменят със
закритите сенчести пространства. Значението
на този парк е още по-голямо, тъй като той е
единственият парк в Прилеп (фиг. 1).

Фиг. 1. Карта на град Прилеп

Територията на парк Могила, макар и помалка от тази на редица паркови в страната
притежава огромно значение за Македония.
Местността, където се започва изграждането
на парк „Могила” е представлявала голо пространство.
Терена на парка е с равнинен характер. Изключение правят някои отделни негови части.
Най-раздвижена е конфигурацията на терена на
северната страна, а по-значителна денивелация
наблюдава се в североизточната посока, където
е главният вход на парка.
На пръв поглед вижда се, че откритите пространства са около една трета, а съоръженията
и водните пространства заемат незначителна
част. Акцента на парка пада върху „Алеята на
народните герои” и Общата гробница - Крипта.
За Пелагониското поле (където е ситуиран
град Прилеп) е известно, че максималната температура достига 39,4 оС през м. юли, а средната минималната през м. януари -6,1 оС. Паркът „Могила” намира се в зоната на умереноконтиненталния климат, което позволява разнообразие от декоративни видове. Благодарение на защитната роля на дървесните масиви,
който се изградени от източната, западната и
северната страна, във вътрешността на парка,
значително е намалена скоростта на преобладаващите ветрове, което довежда до смекчени
крайни температури.

Характеристика на парк „Могила”
Най-голямо влияние върху композицията на
парка имат архитектурните елементи, концентрирани в югоизточната част на парка. Предназначението им е с изключително историческо
значение за Македония.
Композицията на парка е решена въз основа
на задълбочено и всестранно проучване на територията на парка и нейното значение за град
Прилеп при бъдещото развитие на града. Парка
„Могила” е разработен не само като основно
място за организиран отдих на населението, но
и като елемент, който участва в архитектурата
на града и неговото обкръжение, който обуславя близката панорама, наблюдавана от всички
части на Прилеп.
Художествения облик на парка се дължи на
растителността и архитектурните елементи.
Въз основа на тези дадени обстоятелства,
парк „Могила” е разделен условно на три зони:
- Централна зона;
- Зона за активен отдих;
- Зона за пасивен отдих.

Фиг. 2. Карта на парк „Могила”
Централна зона. В парка е обособен единен
център, който условно е разделен на три части:
1. Алея на народните герои – където са
поставени мраморните постаменти с
бюстове на десетте загинали герои.
2. Цветна алея – представлява пътека, която води до гробницата, а от лявата и от
дясната страна, на която има засадени
цветята, които украсяват пътя до криптата.
3. Обща гробница – Крипта – съставена от
две части. В първата част са повдигнати
мраморни урни (фиг. 3), подобни на античните урни, които символизират формиране на партизанските отряди и поголемите
военни
формации.
Най77
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голямата урна със символ на вечен пламък, олицетворява непоколебимостта на
македонския народ. Във втората част
намира се Криптата – обща гробница,

Фиг. 3. Мраморните урни

В зоната за активен отдих спадат пешеходните алеи, трим пътеки (фиг. 5), спортните терени за футбол, баскетбол, хандбал и волейбол.

Фиг. 4. Крипта – обща гробница

В зоната за пасивен отдих спадат водната
площ (фиг. 6), лятно кино (фиг. 7), беседки,
перголи, пейки и други.

Фиг. 5. Трим пътека

Фиг. 6. Водна площ

Фиг. 7. Лятно кино

Фиг. 8. Част от зоната за пасивен отдих

Основния замисъл на парковата композиция
е определена от алеината мрежа, която е разработена в пейзажен стил.

78

където на мраморните плочи са изписани имената на падналите борци, отдали
живота си за освобождението на Македония (фиг. 4).

Паркът е реконструиран през 2007 година,
с помощта на община Прилеп, Общественото
предприятие „Комуналец” и Швейцарската
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агенция за сътрудничество и развитие. Построени са нови пешеходни пътеки, направено е
напълно залесяване и богато ландшафтно
уреждане на площ от 6000 м2, разположени са
паркови съоръжения, пейки, построена е трим
пътека с дължина от около 1 км, реновирано е
лятното кино, построени са езера, спортни
площадки за футбол, баскетбол, хандбал и волейбол, поставено е ново осветление и разнообразни беседки.
Изводи и препоръки
Изводи
1. Доброто управление на парка води до устойчиво развитие на района. Местното население е ангажирано с опазването на природата, която им се отблагодарява, като им
дава добри възможности за поминък.
2. Основните работи по парка трябва да се
свеждат до поддържане и подобряване на
парковите пейзажи, без да се нарушава
предишния му композиционен замисъл. За
да се запазят по-продължително време пейзажа на парка, необходимо е да се полагат
постоянни грижи за тяхната растителност.
3. Климатичните и почвените особености на
град Прилеп, налагат използването на екологически приспособили се дървесни и
храстови видове, които да издържат на високите летни температури.
Препоръки
1. Да се планира обогатяване на съдържанието на парка с мини зоологическа и ботаническа градина.

2. Видовия състав да бъде съобразен с местните климатични и почвени условия.
3. Да се внесат декоративни видове, който ще
допринесат за обогатяване на парковия колорит през всички годишни сезони.
4. В парка трябва да се обърне по-голямо внимание на формирането на различни по характер и колорит пейзажи с добавяне на
солитери, групи декоративни храстови и
дървесни видове, както и поставяне на
цветни фигури чрез сезонно зацветяване.
5. Паспортизиране на елементите на зелената
система на парка въз основа на ландшафтно–таксационен анализ и оценка на дървесната, храстовата и цветната растителност.
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INFLUENCE OF PARK MOGILA, CITY OF PRILEP - A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM
Katerina Despot, Vaska Sandeva, Vineta Srebrenkoska
Goce Delcev University, Stip, R. Macedonia
Abstract
The Park Mogila is the largest park in the municipality of Prilep. It’s area is 7,5 ha. The unique nature and
wealth of cultural resources are a prerequisite for development of tourism in the city. The construction of interpretative and educational paths (eco) tourism in the area and equipment is one of the tools to regulate the flow of
tourists at a time and place and manage the impacts of tourism in the park. Aim of the study is to analyze and
summarize information on basic natural components - climate, topography, flora and vegetation, and historical
monuments, traditions and architecture that make the park a desired destination for tourism. Focus of this report is
to reveal peculiarities of Park Mogila and to identify opportunities that it provides the municipality of Prilep to
ensure sustainable development, focusing on tourism.
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ГРАД СКОПИЕ, РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ
Васка Сандева, Катерина Деспот, Винета Сребренкоска
Университет „Гоце Делчев”, Щип, Р. Македония
Резюме
Община Скопие е част от Македония и е от голяма важност за икономическото и социалното развитие на Р.
Македония. Като най-голям град в Република Македония е определен като интересен обект за изследване на
възможностите й за устойчиво развитие на зелените площи. В поредицата от методи за постигане на екологично равновесие в селищната среда, планирането и изграждането на зелената система заема определено място.
Тази дейност съпътства съвременното градоустройство и като наука, и като практика, но за всеки отделен случай е необходим конкретен подход. Основна цел на доклада е да се проследят и оценят възможностите за устойчивото развитие на община Скопие през последните години и на тази база да се направят предложения за
успешното й развитие, акцентът е насочен върху развитието на зелените площи.
Ключови думи: зелени площи, парк, град, устойчиво развитие, зона.
Key words: green system, park, city, recreation, sustainable Development, zone.

Увод
Концепцията за устойчиво развитие се ражда
в средата на ХХ-ти век като продукт на вярата
в
необятните
възможности
на
научнотехническия прогрес. В нея е заложено убеждението, че човекът със своите знания и умения, не само ще завладее и подчини природата,
но дори ще видоизмени някои от основните й
закони в интерес на собственото си добруване.
Така, в началото на 60-те, учени и писатели
(като известният американски фантаст Артър
Кларк) оптимистично прогнозираха, че човекът
на ХХІ век ще колонизира космоса и ще завладее звездите.
В стремежа за търсене на екологично равновесие на планетата се роди идеята за „устойчиво развитие”. Устойчивото развитие е начин
на използване на природните ресурси, който
цели да задоволи човешките нужди като същевременно запазва естествения баланс в околната
среда, така че тези потребности да могат да
бъдат задоволявани, както в текущия момент,
така и в далечното бъдеще.
Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото:
- постигане на икономическо развитие,
осигуряващо нарастващ жизнен стандарт;
- опазване и подобряване на околната
среда и за в бъдеще.
Светът се обедини около тази идея „устойчиво развитие”, след като осъзна голямата отговорност, която носи не само за утрешните
поколения, но и за своето съществуване, защото ако цялото човечество достигне стандарта
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на развитите страни, само след половина век
Земята ще изчезне не само биологически, но и
физически.
Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове призовава към увеличаването на
взаимодействието между архитектура, планиране на инфраструктурата и градоустройство
(устройствено планиране), за да се създадат
привлекателни градски пространства, които
предлагат висок стандарт на жизнената среда.
Този висок стандарт на градската среда следва
да се постигне в резултат от синергията от
всички културни, икономически, технологически, социални и екологични аспекти, които въздействат върху качеството и процеса на планиране и строителство.
В дългосрочен план, за да могат градовете
да изпълняват своята роля на двигатели на социалния напредък и на икономическия растеж,
следва да се приложат мерки, насочени към
запазване на социалното равновесие вътре в
тях, да се гарантира културното им многообразие и да създаде висококачествена градска среда, архитектура и дизайн. За целта е необходимо прилагането на политика за интегрирано
развитие на градските райони, ефективно управление на всички равнища (местно, регионално, национално и обществено) и подобрена
координация между секторните политики. Основните цели пред урбанисти, архитекти, градоначалници и администратори са да предлагат
ефективни мерки за разрешаване на демографските проблеми, социалното нарастване,
липсата на адекватен подслон и екологичните
проблеми. Целта на планирането са осигурява-
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нето на ефективно използване на наличното
пространствено,
икономическо
равновесие
между регионите, и запазването и разумното
използване на природните и културни ресурси.
Това се постига чрез създаване на порационална териториална организация на методите на земеползване и запазване на връзката между тях, с оглед да се балансират изискванията на социално-икономическото развитие
с необходимостта да се запази околната среда.
Характеристика на община Скопие
Община Скопие като главен град на Република
Македония
е
административно–
политически, стопански, културен и образователно – научен център. Намира се в централната част на Балканския полуостров. Разположен е на бреговете на река Вардар. Двата бряга
на река Вардар се съединяват чрез Камен мост,
който е символ на града (1451-1481 г.).
Територията на град Скопие заема планински и полупланински терени с надморска височина от 230 m до 400 m, урбанизираната част
на града в строителните граници заема площ от
7 088 hа или 21% от площта на община Скопие, която е 33 448 ha. Град Скопие от 2004
година е съставен от 10 общини: Център, Горче
Петров, Гази баба, Сарай, Чаир, Кисела вода,
Аеродром, Карпош, Бутел и Шуто Оризари.
Днес тук живее близо ¼ от населението на
страната.
Територията на град Скопие се намира в
континенталната климатична област със средиземноморско влияние, идващо по долините на
река Вардар. Скопското поле със своите климатични характеристики, се отличава с достатъчна топлина. В горещата част на годината,
Скопското поле е с високо атмосферно налягане и с високи летни температури. Отчитат се
големи годишни промени на температурите.
Най–високата максимална температура на въздуха за град Скопие е м. юли 43,2 °С, докато
най–ниската м. януари –25,6 °С. Температурни инверсии и инверсионни мъгли, могат да се
задържат по–дълго време и да нанесат значителни вреди на здравето на хората, растителността и др., особено ако са съчетани със замърсяването на атмосферния въздух. Градската част на котловината не е толкова ветровита
особено през зимните месеци, което е предпоставка за замърсяването на въздуха. В тази
част от годината ветровете са с малка скорост,
предимно от запад и северозапад.

Поради режима на вятъра, високите температури, високата влажност на въздуха и малкото валежи, в Скопската котловина се забелязва
изпарение от откритите водни площи, със силно изразен неблагоприятен ефект.
Разнообразният релеф на терена е оказал
голямо влияние върху досегашното развитие на
град Скопие. Съществуват голям брой местности, които са богати на атрактивни морфоложки форми, растителност и други природни
условия, подходящи за развитие на туризма
(Водно, Китка, Скопска Черна Гора).
Почвите и почвените условия оказват голямо
влияние върху разположението на зелените
площи, а също така и при подбора на дървесно–храстова растителност. В този смисъл, поради преобладаващите алувиални почви, е необходимо вниманието да се насочи към подбора на видове, които да бъдат подходящи за съответните почви.
Растителността като ресурс на селищната
територия се представлява като основен градивен елемент на зелената система за Скопие. Тя
се формира главно от зелените площи за широко обществено ползване и от обектите с общоградско и районно значение. Важно място в
структурата на зелената система заемат и зелените площи за ограничено ползване и със
специално предназначение.
Главните паркови площи са разположени
около река Вардар. Значително е озеленяването в жилищните територии, към които спадат и
детските площадки и другите рекреационни
площи.
Общо зелените площи в града са 667,9 ha
(2002 г.) или 8,7% от територията в строителните граници.
Планираното озеленяване на града до 2002
г., което е предвидено в Общия градоустройствен план от 1985 г. е реализирано до голяма
степен и е постигнат стандарт от близо 14,0
m2/жител.
Важен елемент на зелената система е растителността в крайградските зони. Тя е представена от горската растителност в обхвата на
планините: парк „Водно” - 4 573 ha, парк „Зайчев Рид” - 7 ha, крайградските рекреационните
центрове Сарай, река Треска и езеро Матка.
Резултати и обсъждане
Като първа стъпка за съставяне на характеристиката на зелената система е да се установи обезпечеността на селищната територия с
озеленени площи. За да се установи това след81
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ва да се направи съпоставка между броя на
населението и необходимите по норматив озеленени площи за всеки жител. На фиг. 1 и фиг.
2 са представени: размера на зелените площи в

Фиг. 1. Зелените площи в град Скопие в периода от
1945 до 2006 г.

Съпоставяйки ръстът на населението и количеството зелените площи може да се направят следните изводи. Независимо, че заедно с
броя на населението, нарастват и озеленените
площи, нормативът (кв.m, на жител) не се покрива. Това показва, че нарастването на броя на
населението е изпреварващо спрямо отредените терени (като площ) за озеленяване. Това е
най–същественото обстоятелство, което пречи
да се достигне норматив, съответстващ на броя
на жителите.
Най–ниските стойности на постигнат норматив се наблюдават за 1971 г., когато са осигурени 7,2 m2, зелени площи на жител. През
следващите години, този показател значително
се подобрява и стига до 16,5 m2/ж в 2006 г.
Друг подходящ критерий за съставяне на
характеристиката на зелената система са категориите зелени площи и тяхното дялово участие.
С проучвания на статистически данни за население, площ и зелени площи на гр. Скопие са
направени различни оценки. Най–общите изводи от проучването се отнасят до следното:
- територията на града Скопие е 7 088 ha,
зелените площи заемат 786,29 hа (зелени площи за широко обществено ползване, зелените площи за ограничено обществено ползване), което показва , че
делът на зелените площи е 11,1% от селищната територия;
- зелените площи за широко обществено
ползване заемат 474,48 ha;
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гр. Скопие, както и за задоволеността със зелени площи в m2/жител в периода от 1945 г. до
2006 г.

Фиг. 2. Задоволеност със зелени площи m2/жител за
периода 1945 до 2006 г.

-

зелените площи за ограничено обществено ползване заемат 311,81 hа (тук
спада и защитната зеленина).
При население на град Скопие (2006 г.) 476
590 жители и общо зелени площи 786,28 ha,
на жител се падат 16,5 m2/ж.
Като трети критерий за характеристика на
зелената система е избран равномерността на
зелените площи. Разполагането на зелените
площи в селищната територия, разпределението им по общини дават представа за общата
пространствена структура на системата.
Разпределението на зелените площи по общини е показано с таблица 1.
Табл. 1. Разпределение на зелените площи по общини
% на зелени площи в общи№
Общини
ните от всички зелени площи
1
Център
16,7
2
Гази Баба
23,2
3
Горче Петров
2,5
4
Карпош
22,3
5
Кисела Вода
6,4
6
Чаир
7,2
7
Шуто Оризари
1,2
8
Сарай
0,9
9
Бутел
3,1
10 Аеродром
16,5

Данните показват, че най–голям дял заемат
зелените площи в общините Гази Баба 23,2%,
Карпош 22,3%, Център 16,7%, Аеродром
16,5%, Чаир 7,2% и Кисела вода 6,4%, което
се дължи на факта, че тези общини са разпо-
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ложени главно в централната градска част, както и на присъствието на паркове в техния териториален обхват. Малка част заемат зелените
площи в Бутел 3,1%, Горче Петров 2,5%, Шуто Оризари 1,2% и Сарай 0,9%. Причините са
липсата на паркове, градини и скверове в тези
общини.
Прогноза
Най–ефективно развитие на зелената система на град Скопие може да се постигне чрез
усъвършенстване на структурата на зелената
система и на нейните елементи.
Въздействието на растителността върху
околната среда се оценява преди всичко като
положително. Независимо от това, структурата
за зелената система и на нейните елементи се
нуждаят от постоянно подобряване, от териториално разширяване и тематично обогатяване,
с цел създаване на хармонична в екологичен и
естетически смисъл паркоустройствена среда.
Усъвършенстването на структурата на зелената система може да се осъществи в няколко
направления (посоки):
1. Утвърждаване на зелената система като
средство за свързване на селищната с
крайселищната територия. Тази връзка ще
помогне за приближаване до екологичен и
естетичен модел при изграждане на градската среда.
- Река Вардар заедно с нейните притоци
река Лепенец и река Треска, уличното
озеленяване и защитните пояси могат
да се използват като основни връзки. В
момента реката не се използва рационално за подобряване на екологичния
ефект на град Скопие.
- Да се направят предложения за създаване на нови защитни горски насаждения (противоерозионни, водозащитни,
мелиоративни и др.) в обхвата на Скопската община.
2. Усъвършенстването на структурата на отделните елементи на зелената система
(стимулиране на качествените параметри).
То може да се постигне чрез:
- реконструкция
на
съществуващите
обекти на зелената система, като се
обърне внимание на застарялата дървесно–храстовата растителност;
- подновяване на растителността по улиците с подходящи газоустойчиви видове;
- залесяване на крайпътните сервитути и
ивиците край водните течения с подхо-

дяща дървесна и храстова растителност;
- разработване на идейни проекти за новите обекти на зелената система.
Усъвършенстването на зелената система на
град Скопие, ще бъде възможно, ако се вземат
под внимание и следните препоръки:
- Да се създаде пълен кадастър на зелените площи на столичния град. Зеленият
кадастър да се изготви по административно териториалните единици, (10-те
общини), където да бъдат картотекирани
и отнесени всички зелени площи (адрес,
площ, граници и др.), разработване на
структурни схеми определящи функцията на зелените площи, разработване на
подробни устройствени планове, разработване на правила и норми за парковите територии (пределно допустима натовареност с посетители, режим на ползване, допустими дейности, характера и
начина на застрояване – съвместими с
парковия характер на територията, максимална допустима плътност и интензивност на застрояване и др.).
- Да се предвиди своевременно подновяване на растителността на улиците и да
се внедряват газоустойчивите видове.
- Да се паспортизират елементите на зелената система на столицата въз основа
на ландшафтното–таксационен анализ и
оценка на дървесната, храстовата и
цветната растителност.
Изводи и препоръки
Изводи
1. Географското положение на общината я
характеризира като район с благоприятно
геостратегическо положение.
2. Климатичните и почвените особености на
град Скопие налагат използването на екологически приспособили се дървесни и
храстови видове, които да отговарят на
следните по-важни изисквания:
- да бъдат газоустойчиви;
- да издържат на високите летни температури и засушаване на въздуха;
- да проявяват невзискателност към недостатъчната влага.
3. За да се постигне норматива за зелени площи за широко обществено ползване е необходимо:
- запазване и защита на съществуващите
зелени площи;
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-

забрана за изграждане на обекти, несъвместими с основното предназначение на зелените площи;
- засаждане на растителност на всички
свободни обществени площи в града;
- увеличаване на крайречните зелени
площи;
- изграждане на линеарно решени зелени
площи по булевардите и улиците;
- извършване на дейности по обогатяване
на дендрологичното богатство;
- осигуряване на защитни пояси около
производствените зони.
4. Слабости при поддържане на обхвата на
зелената система на Скопие в последните
години е незаконното строителство, влизането в сила на Закона за денационализация,
което води до териториални проблеми.
5. Зелената система като съвкупност от всички зелени площи на градския организъм се
характеризира с:
- неравномерно разпределение на зелените площи;
- недостатъчно е количеството на зелени
площи спрямо общата територия и населението на града;
- изоставане на озеленяването в сравнение със застрояването.
6. За правилно изграждане на зелената система, която ще помогне за подобряване на
екологичната обстановка в града е необходимо:
- изграждане и реализация на зелените
площи, предвидени в Генералните градоустройствени планове на Скопие;
- при паркоустрояване на нови жилищни
райони да се осигури минимум 20% от
територията за зелени площи;
- изпреварване на зеленото строителство
по отношение на ръста на града;
- правилен подбор на растителността.
Препораки
1. За бъдещето развитие на зелените площи и
свързването им в зелена система следва да
се проведат някои по–съществени мероприятия, като:
- ефективно използване поречието на река Вардар и прилежащите територии и
превръщането им в основен елемент на
зелената система;
- създаване на условия за разнообразие
на функционалното използване на реч-
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ния бряг. Постигане на ясно обемно–
пространствено членение на бреговия
силует чрез подсилване на растителните
масиви и подчертаване на силуетната
динамика както в града, така и в извънселищната територия;
- изграждане на съоръжения за нуждите
на различни видове спорт и отдих край
реките, както и съоръжения за подобряване качеството на водите;
- опазване и защита и на съществуващите
зелени площи, забрана за изграждане на
обекти в тях несъвместими с основното
им предназначение;
- изграждане на линеарно решени зелени
площи по булевардите и улиците;
- осигуряване на защитни пояси около
производствените зони.
2. За подобряване на екологичните условия е
необходимо:
- провеждане на ландшафтни залесявания
и рекултивиране на нарушените територии с подходящи дървесни и храстови
видове;
- обогатяване на видовия състав на всички елементи на зелената система в съответствие с екологичните им изисквания към:
а) качеството на въздуха;
б) високите летни температури и засушаване на въздуха;
в) влажността на почвата и въздуха;
г) климатичните условия и условията
на селищната среда (широчината на
платното на тротоарите, височината
на сградите и с ориентацията на
улицата и др.)
д) спецификата на производствените
процеси в производствените зони;
е) подновяване на растителността на
улиците с подходящи газустойчиви
видове, формата на уличните дървета требва да отговаря на профила на
улицата;
ж) условията край водните течения.
3. Изследване и планиране на зелената система по отделни териториални единици (общини), ще подпомогне контрола по равномерното разпределение на зелените площи
в селищната територия и постигане на норматива за задоволеност m2/жител.
4. За създаване на условия за устойчиво развитие на елементите на зелената система, с

Васка Сандева, Катерина Деспот, Винета Сребренкоска

цел защитата им в перспектива е необходим нормативен (специален) документ за
зелената система.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GREEN AREAS THE CITY OF SKOPJE,
R. MACEDONIA
Vaska Sandeva, Katerina Despot, Vineta Srebrenkoska
Goce Delcev University, Stip, R. Macedonia
Abstract
The city of Skopje is a part of Macedonia and it is of great importance of economic and social development of
Macedonia. It is the biggest city in the Macedonia and known as object of interest for investigating of possibilities
of sustainable development of green areas. In a series of methods to achieve ecological balance in the urban environment, planning and construction of green system has a special place. This activity accompanied urban and contemporary science and practice, but in each case requires a specific approach. The main purpose of this report is
to monitor and evaluate the opportunities for sustainable development of the municipality Skopje in recent years
and on this basis to make suggestions for its successful development, emphasis is directed towards development
of green areas.
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ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В СЕКТОРА НА
ЗДРАВНОТО И СПА МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В ГРАДСКАТА И КУРОРТНА
СРЕДА В БЪЛГАРИЯ
Йордан Йорданов
Лесотехнически университет, София
Резюме
С оглед демографските, социално-икономическите и екологични акценти в политиките, които ще бъдат стимулирани в рамките на Европейската общност в рамките на Програма 2020, за България се откроява многообещаващ социално-икономически сектор за устойчиво развитие. Той е свързан с предоставянето или предлагането на здравни и уелнес услуги в обекти и заведения в градската среда и активно търсени като специализиран
туризъм от български и чуждестранни граждани. За разработване на визия на национално, регионално и местно ниво за устойчиво развитие на тези видове услуги и туристически асортимент е наложителен многофакторен, научно-приложен анализ на проблемните въпроси. За целта се прави оценка на тенденциите и формулират предложения за координирани действия от всички участници в тези отношения за успешно пазарно развитие на сектора.
Ключови думи: здравни и уелнес услуги, фактори на устойчиво развитие, координация, визия и стратегия.
Key words: Health and wellness services, factors of sustainable development, coordination, vision and
strategy.

Какво показват резултатите от Ситуациония
анализ на някои проблемни въпроси в сектора
към средата на 2012 г.?
Картината в сектора на услугите в направлението „Грижи за личността” в градската и
курортна среда и по конкретно в рамките на
българския здравен и СПА вътрешен и международен туризъм, понастоящем може да се
характеризира като:
- мозайка от форми за реализация на комерсиални концепции в обекти или заведения с различна собственост и форми на
управление, съчетаващо по-малко професионализъм и по-голяма доза аматьорство
в организацията;
- сфера запазваща през последните години
предимно „вътрешно-пазарен” характер в
потреблението и не активен маркетинг и
продажби на пакети здравни и СПА услуги
на международния пазар в този тип специализирано обслужване;
- не осребрена възможност за България държава с уникално съчетание на природни дадености, да продължава да не е достатъчно известна като международна туристическа и още повече като престижна
целогодишна дестинация за здравен (балнеоложки) и уелнес медицински или СПА
туризъм!;
- сектор без съвременна правна регулация
на отношенията свързани с утвърждаване
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на регистри на категоризирани СПА и
уелнес обекти, на акредитираните лечебни
или медицински практики, предлагащи
здравни и СПА медикъл услуги, както и на
сертифицираните лица, имащи право да
упражняват професионално ръководна или
изпълнителска работа в тази сфера на услугите и т.н.
За съжаление до първата половина на 2012
г., България не инициира чрез т.н. компетентни
институции, браншови или съсловни организации престижни събития, конгреси и международни конференции, работни срещи и фестивали - форуми на здравето и красотата за привличане участието на т.н. водещи в международен аспект имиджмейкъри - „слънца”, а след
тях и на тяхната клиентела в нашите курортни
зони в здравния и уелнес туристически асортимент. За съжаление даже интернет или електронния маркетинг на ниво курортна община все
още е тема табу, а въпреки усилията на някои
ведомства в т.ч. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), страната
ни няма национална стратегия за развитие на
сектора
като
дългосрочен
социалноикономически приоритет.
Какви изводи могат да последват след направените обобщения?
Ако се отчетат постигнатите резултати и
приоритетната позиция на този сектор в други

Йордан Йорданов

страни наши партньори в ЕС, става ясно, че без
държавна, регионална и местна политика за
устойчиво развитие на сектора не биха могли
да се преодолеят комплекса от проблеми, пречещи на страната ни да се превърне в целогодишно търсена дестинация за здравен и уелнес
туризъм. Очевидно е, че една от основните
задачи пред новите общински управи в т.н.
„термални общини”, е да се направи нова
оценка на възможностите за развитие на местните природни и антропогенни ресурси за специализиран туризъм. Става въпрос за общинските администрации на селищата, разполагащи
с проучен ресурсен и хидроминерален потенциал, които получават по закона за водите възможност за концесиониране и управление за 25
годишен период.
Налице е възможност, след анализа и оценката на „завещаното” от предходните администрации, да направят обективен и ситуационен
анализ и оценка на тенденциите и възможностите, както на ресурсния си капацитет и заедно
с представителите на действащите туристически предприятия, предлагащи здравни и СПА
услуги, да се кооперират в разработването на
дългосрочни секторни стратегии, програми,
прогнози и планове за привличане на инвестиции за развитие на определени стопански и
социални дейности, в т.ч. свързани с тази гама
услуги.
Ако основни ориентири в търсенето на отговора за факторите на устойчиво развитие на
сектора на здравните и СПА услуги в градска и
курортна среда в България се свеждат до: ресурси, продукти и пазари, то на всички нива на
управление е нужна обща, дългосрочна визия и
координация от долу на горе. Устойчивостта на
секторното развитие в период минимум от 3-5
години, може и следва да се гарантира от последователни действия и целенасоченост на
политиките с участието на инвеститори, местни
власти, изпълнителска и законодателна власт
със съответните им компетенции и отговорности. В центърът на тези отношения, обаче следва да бъдат поставени интересите на потребителите на тази гама услуги от страната и чужбина, търсещи високо качество на обслужване
на достъпни цени.
Кооперираните усилия на фирмите от бранша - доставчици и дистрибутори, подкрепени от
местните власти са предпоставка за разработване и предлагане на вътрешния и международен пазар на нов продуктов асортимент от
програми и групи услуги. Обобщенията на тен-

денциите на пазарното търсене в страната,
Балканите и Европейският съюз и не осребрения ресурсен потенциал на ниво курортни селища и общини, доказва и нуждата от координираност и общи инициативи на представителите на всички участници в търговските отношения. Опитът на страните извървели своя път на
интеграция на капацитет и отговорности от ЕС
сочи като резултат регистриране на национален
бранд или търговска марка. Това може за нашата страна да е Клъстерна организация с наименование, например „Здраве и дълголетие
БГ”. А зад нея, да стоят общоприети и спазвани
норми, стандарти и критерии за обслужване от
фирмите и обектите на различни целеви групи
любители на здравните и уелнес програми и
услуги.
Как се разпределят отговорностите и проблемните области, пречещи на устойчивостта в развитието на сектора?
Продуктовият асортимент е изцяло в ръцете
и въображението на предприемачите в сектора,
съсловните и НПО структури, които следва да
партнират в проектни разработки с учебните
заведения, предоставящи обучения на изпълнителски и ръководни кадри за нуждите на здравните и уелнес туристически обекти. Заедно с
това е нужна и ясна визия, общинска и регионална туристическа и профилирана продуктова
политика, съобразена с демографските тенденции и възможностите за повишаване на професионалните компетенции и езиков капацитет на
местните кадри, чрез формите на традиционното образование или организиране, чрез Бюрата
по труда на специализирани курсове и заимстване на добри практики от страната и чужбина.
Очевидно друг чисто пазарен проблем, изведен в рамките на ситуационния пазарен анализ
е липсата на визия и политика, поддържаща и
акцентираща върху значението на обмена на
информация между работещите в тази сфера
български медици и специалисти в този вид
туристическо обслужване с техни колеги, например от ЕС, Русия и ОНД, Балканите и света.
Този констатиран проблем пречи реално на
популяризирането на тази гама туристически
програми сред потенциалните ни клиенти в тези
държави.
Фактите говорят, че страни-наши конкуренти, благодарение на своите „езиково и рекламно разтропани медици и експерти” пратени на
изложения или борси като Чехия, Словакия,
Словения, Полша, Австрия, а вече Турция и
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Румъния ни изпреварват чрез активното им
включване в маркетинга и рекламата на курортните им средища и заведения. Страни с поограничен потенциал и комплексни условия
промотират локалните си дестинации за здравен и СПА туризъм в рамките на електронния
пазар на туристически услуги чрез имената на
лекари и мненията на получили облекчение или
цялостно излекуване гости от различни страни,
привличани като туристически агенти в целевите пазари и общности с потребители от различни страни и зони.
Липсата на концепция на национално и регионално ниво за интернет мрежа за комуникации и връзването й в пазарните системи на
Европа и регионите доставчици на туристи любители на здравни и уелнес програми е друг
важен или поредния съществен проблем. Той
обяснява в определена степен безличното ни
пазарно присъствие на някои от целевите за
страната туристически пазари – регионални и
транс-континентални. Привличането на трайна
публика в обектите за здравен или СПА медицински туризъм е възможен не само за разширение или ново строителство на качествена и
съвременна материална база. Не достатъчно и
да се инвестира само в съвременно оборудване
за технологично осигуряване на разнообразни
продуктови линии или програми. Устойчиви
резултати в сектора могат приоритетно да се
постигнат в следствие основно на провеждането на паралелна политика за интердисциплинарно обучение и квалификация на персонала,
зает в обекти и заведения в градската и курортна среда. Конкурентоспособността се постига
единствено от хора с познания и опит, организирани в обслужващи екипи специалисти, способни да разработват и реализират оригинални
програми и пакети с услуги.
Какви иновативни решения могат да ускорят
позитивните промени?
Обективността на анализа и изводите, налагат да се обобщи още и че успешно реализируемите продукти в сектора на здравния и уелнес
асортимент услуги, са дело на интердисциплинарно подготвени и езиково квалифицирани
специалисти от медицината, туризма, спорта,
социалната сфера, специалисти с опит в туристическите атракции и хоби развлеченията. Заедно с тези специалисти расте още и нуждата
от пазарно-ориентирани експерти в т.н. електронен, уеб- или зелен маркетинг. Он-лайн резервациите, продажбите и промоциите като
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компетенции на хора от работещите в сектора
екипи, ще е реална предпоставка за бърз пазарен пробив по пътя към милионите, нуждаещи
се от лечебно-възстановителни и уелнесрекреационни програми, гости от страната,
Европа и света, през идните години.
Целта е постигане на устойчивост в развитието чрез изграждане на нов имидж на целогодишна СПА или уелнес дестинация за страна
като България. СПА или уелнес медикъл дестинация България следва да е обект на Интернет маркетинга, целящ да привлича вниманието
и да мотивира интереса на потребители чрез
ефектни инфо-турове или с кампании на туристически форуми в страните от ЕС, Русия и
ОНД, Балканите и Близкия Изток.
Направените изводи и обобщения кореспондират и със световната статистика, която сочи
ежегоден ръст в резервациите и продажбите на
специализирани услуги в градската и курортна
среда чрез Интернет. Световен „бум” в градската и курортна среда правят продажбите на
ваучери за СПА уикенд или ваканция – в т.ч.
като подаръци на любими хора или рекреативен пакет предоставян в т.н. „Социални бонуси” на членове и екипи от трудови колективи на
индустриални предприятия, корпорации, банкови и застрахователни структури.
Траен успеха и устойчивост в развитието в
страните с традиции в Европа и света, известни
с туристическите си заведения, комплекси и
курортни центрове, свързани със здравния и
уелнес туризма се утвърждава, се дължи и на
т.н. маркетинг „на база лични данни за клиентите”. Тесните контакти с крайните потребители е формулата на успеха, т.е. неформалното
общуване в т.ч. он-лайн комуникациите, изграждат днес базата за продуктови пробиви,
които са резултат на фактора „доверие”!
Постигането на достатъчна степен на доверие в нашите гости, до колкото го има, например към водещите ни курортни центрове за т.н.
масов-ваканционен туризъм, определено е плод
на усилията на наши стотици доставчици и дистрибутори в морските и планинските ни курорти. Това е факт, защото най-добрите от тях
работят за своя успех през годините не амбулантно, т.е. само за един сезон или за „бърза
печалба”, а с визия и стратегия за коопериране
и интегриране на общия ресурсен потенциал, с
отговорност за постоянно подобрение на качеството и удовлетворение на променящите се
нуждите на клиентите!

Йордан Йорданов

Това е наш български позитивен опит или
постижение! Той следва да се приеме като
ориентир за координирано поведение или за
модел за решение на част от проблемите в
бранша и на здравния и уелнес туризъм понастоящем, особено с отчет на амбициите му да
излезе от анонимност и заяви своите сериозни
пазарни намерения. Факт е обаче, че доверие
или имидж се добива трудно и се поддържа с
години като стратегически фактор за развитие
на този тип услуги.
Какви са пазарните тенденции, които трябва да
следваме и постиженията, които приемаме за
пример и добри практики на устойчиво развитие?
На скептиците можем да дадем в потвърждение на нашите тези, изложени до тук по повод проблемите в здравния и уелнес туризма
няколко данни и факти, както и да посочим
някои от възможните начини за тяхното решение в идните години. Така например, основният
мотив за пътуване на милиони туристи в Унгарските курортни градове и заведения всяка
година не са морските плажове и ски пистите,
защото тази страна ги няма, а са офертите за
високо качество на здравни грижи и СПА услуги.
Тази богата на минерални води и традиции в
качественото здравно и туристическо обслужване държава се радва на поток от 20-25 милиона туристи годишно, за разлика от България, привличаща по около 5-6 милиона туристи
в последните няколко години!!!.
Водещи в националната и местна туристическа маркетингова и рекламна политика в
Унгария е асортиментът и имиджа й на водеща
уелнес дестинация в Европа, а от няколко години и в света (с над 500 хиляди регистрирани от
статистиката гости от САЩ, Канада и Близкия
изток). Този факт е резултат на спечеленото
доверие от здравния и уелнес туризъм с акцент
на СПА-водолечебни програми и много забавления. Унгария е наложила имиджа си в Русия,
Украйна и страните от ОНД с целенасочена
масирана рекламно-информационна инвазия,
самопровъзгласявайки се за „мястото благословено от Бога с най-много различни по своите
качества води с лечебни и поддържащи здравето комбинирани свойства и форми на обслужване с атракции, вино, местна кухня и хоби
занимания”!!!.
Уеб сайтове в местни електронни мрежи за
комуникации и международни медии понастоя-

щем са впрегнати да работят за търговската
марка „Унгарски здравен и СПА асортимент
през четирите сезона”. Това е стъпка или резултат след като е извървян целия път на конкретизация на брой, профил, специфична продуктова листа или видове допълнителни услуги
на ниво хотели, санаториуми, курортни селища
и държавни ведомства от долу на горе. В помощ на тази пропаганда, за разлика отново от
България във всички страни наши конкуренти
браншовите организации издават периодични
каталози и рекламни списания с конкретна
целесъобразна информация за туристи от
страната и чужбина.
Рекламните послания в пазарната мрежа са
синхронизирани с цели, отговарящи за собствения и общия имидж на участващите в търговските отношения субекти-туристически предприятия и сдружения. Над 70–те хотела, работещи под една търговска марка като комплекс
с категория от 3 до 5 звезди са модерен холдинг за здравен и уелнес туризъм. Името му е
„Данубис” и е с обекти и в Чехия и Словакия.
Каталозите на водещите туроператори и на
местната браншова общност, в т.ч. на десетки
езици представят всеки сезон новите услуги в
известните си обекти.
Тези сезонни издания предлагат в своите
оферти програми, наложени чрез секторна
диференциация и специализация видове медицински и здравни групи услуги за своите пациенти или клиенти от различни страни. Водещ
компонент на рекламните послания е и списъка
или системата от регистрирани водещи специалисти, завършили професионални учебни заведения с програми и курсове за квалификация в
т.ч. ВУЗ и колежи.
Конкретни примери за далновидна държавна
и регионална, секторна и стратегически обвързана политика, могат да бъдат приведени от
опита на страни като Чехия, Унгария, Словакия, Полша, Словения, Хърватия, да не говорим за Германия, Италия, Австрия или Швейцария?! България има собствен опит от преди
30-40 години чрез веригата Интерхотели в обслужването на десетки хиляди годишно скандинавски и източноевропейски туристи в санаториуми и балнеохотели в градове като Сандански, Кюстендил, Поморие, Хисар и много други
курортни центрове с международна известност.
Въпросът е: дали днес можем да възродим и
съвременно да изградим национален комплекс
за целогодишно обслужване на гости от стра-
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ПРОБЛЕМНИ ВЪПРОСИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В СЕКТОРА НА ЗДРАВНОТО И СПА МЕДИЦИНСКО ...

ната и чужбина, търсещи здравни, СПА и уелнес програми и групи „услуги за личността”!?
В заключение може да се обобщи: Нужна е
национална визия и стратегия, актуализация на
нормативната уредба за развитие на сектора,

чиито компоненти да са координирани на местно, регионално и национално ниво и комплексно ресурсно обвързани, за да се постигне
трайно и успешно пазарно присъствие на този
български туристически асортимент на вътрешния и международен пазар.

PROBLEM ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HEALTH, SPA AND
MEDICAL CARE SECTOR TO IN URBAN ENVIRONMENT AND RESORT IN BULGARIA
Yordan Yordanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In view of demographic, socio-economic and environmental emphases in policy which will be promoted within
the European Community under the Program 2020 for Bulgaria stands promising socio-economic sector for sustainable development associated with offering health and wellness services sites and facilities in the urban environment and actively sought as specialized tourism by Bulgarian and foreign citizens. To develop a vision of national, regional and local sustainable development of these types of services and travel range is imperative multifactor, applied science analysis of the problematic issues. For the purpose of assessing trends and formulate proposals for coordinated action by all participants in these relationships for successful market development of the
sector.
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СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС СЛЪНЧЕВ БРЯГ
Стефан Стефанов
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Туристическата индустрия притежава голям потенциал за извличане на социални, икономически и екологически ползи. За да се реализира този потенциал, е необходимо прилагането на „обществен подход”, чрез който
да се осигури висока степен на участие на всички заинтересовани страни в процеса на планирането и управлението на туризма на местно равнище. Един от ключовите моменти в концепцията на този подход е идеята, че
задоволяването на потребностите на туристите, посещаващи дадено място трябва да кореспондира със задоволяването на потребностите на местното общество. Общественият подход за управление на развитието на туризма в една местна единица следва да допринася за утвърждаване на основните принципи на устойчивостта.
Стратегиите за развитие на туристически комплекс Слънчев бряг до голяма степен се свързват с правилното
идентифициране на проблемите. Чрез решаването им ще може да се изгради желаната визия, която от своя
страна характеризира направлението за бъдещата дейност на предприятието. Тя описва туристическата дейност и корпоративната култура в понятия какво би трябвало да стане за продължителен период от време. Не е
нужно да казваме, че за да се избере направлението за туристическата дейност, ръководството на предприятието трябва да си изгради мислен образ на възможното и желаното бъдещо състояние на курортния комплекс.
Така най-лесно ще се определи кое пречи за достигането до тяхната представа за визията на курорта. Целта на
тази разработка е да очертае основните стратегии за устойчивото развитие на туристическия комплекс Слънчев
бряг.
Ключови думи: туристическа индустрия, устойчиво развитие, стратегии, туристически комплекс, визия.
Key words: tourism industry, sustainable development strategies, tourist complex vision.

Увод
Туристическата индустрия притежава голям
потенциал за извличане на социални, икономически и екологически ползи. За да се реализира
този потенциал, е необходимо прилагането на
„обществен подход”, чрез който да се осигури
висока степен на участие на всички заинтересовани страни в процеса на планирането и управлението на туризма на местно равнище.
Един от ключовите моменти в концепцията на
този подход е идеята, че задоволяването на
потребностите на туристите, посещаващи дадено място трябва да кореспондира със задоволяването на потребностите на местното общество.
Общественият подход за управление на развитието на туризма в една местна единица
следва да допринася за утвърждаване на основните принципи на устойчивостта.
Стратегиите за развитие на туристически
комплекс Слънчев бряг до голяма степен се
свързват с правилното идентифициране на
проблемите. Чрез решаването им ще може да
се изгради желаната визия, която от своя страна характеризира направлението за бъдещата
дейност на предприятието. Тя описва туристическата дейност и корпоративната култура в
понятия какво би трябвало да стане за продъл-

жителен период от време. Не е нужно да казваме, че за да се избере направлението за туристическата дейност, ръководството на предприятието трябва да си изгради мислен образ
на възможното и желаното бъдещо състояние
на курортния комплекс. Така най-лесно ще се
определи кое пречи за достигането до тяхната
представа за визията на курорта.
1. Проблеми пред туристически комплекс
„Слънчев бряг“
Курортът се стреми към добра визия и положително мнение на широката общественост в
това число разбира се влизат и населението и
на чуждите държави, които са голям процент от
състава на летовниците на Слънчев бряг. Тук
интензивността в отделните държави ще е различна. Няколко са вариантите: по–голям интензитет на маркетингова комуникативност в държавите, чието население е с най–голям брой
туристи в курорта всяка година и по–голям
интензитет на маркетингова комуникативност в
държавите, чието население е с най–малък
брой туристи в курорта всяка година. Логика
можем да намерим и в двата варианта, но първият вариант е по-ефективен, тъй като на този
етап ще е по-лесно и с по-малко финансови
разходи и времеви диапазон, отколкото да на-
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сочим основни усилия към пазар, който не е
ясно дали ще възприеме по желания за нас
начин курорта Слънчев бряг.
Според Златко Димитров член на борда на
директорите на „Слънчев бряг” АД през последните години визията на Слънчев бряг като
семеен курорт се променя. Променяйки визията в определена посока ще се промени и категорията на туристите, които идват тук. Слънчев
бряг се развива от семеен курорт за хора с
малки деца. Не може да се избегне и това, че в
курорта се развива младежки туризъм [2].
Основните проблеми на комплекса се свеждат до следното:
Първо в продължение на повече от 15 години, временните обекти, магазини и сергии в
Слънчев бряг са поставяни хаотично от неизвестни лица, като в голямата си част те са абсолютно незаконни. В края на миналия сезон
съвместна комисия, съставена от специалисти
на държавата и Община Несебър, констатира
стряскащата цифра от около 350 незаконни
магазини, заведения и сергии на територията на
Слънчев бряг.
Вторият проблем е свързан с повишеният
брой туристи от потенциално рискови държави
като Израел. Вълненията и конфликтите в редица арабски страни, традиционни туристически дестинации, пренасочва голям брой туристи
към българските летни курорти, а това води до
редица предизвикателства за сигурността, на
които трябва да се отговори адекватно.
Трети проблем: Ръководството на „Слънчев
бряг” АД и съответно държавата в негово лице,
се сблъскват не със съдействие, а с противопоставяне от страна на определени частни
фирми по отношение на въвеждането на новите
мерки за законност и ред. Това са концесионери на плажа и собственици на хотели. Съпротивата срещу премахването на незаконните
обекти, въвеждането на новата схема за регламентирана търговия, както и контролния режим
за сигурност показва, че те се оказват неизгодни на някои бизнес кръгове. Тези лица и фирми, обявяващи се срещу новите мерки в Слънчев бряг, са свикнали да печелят много пари
във време на хаос от съмнителни дейности:
търговия, проституция, пиратски таксиметрови
услуги, контрабанда и т.н.
Четвъртият проблем е свързан с увеличената престъпност; хаотичното и възпрепятстващо
нормалния ритъм на движение по алеите на
комплекса на всякакъв вид превозни средства и
атракциони; станалите през последните години
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печално известни прояви на обикалящи нощните заведения безконтролни организирани младежки групи в явно нетрезво състояние; нерегламентирани таксиментрови услуги, ограбващи
гостите на комплекса.
Петият проблем фиксира действията на новото ръководство на дружеството „Слънчев
бряг”, което въведе промени в управлението на
курорта, които доведоха до ескалиране на напрежението в началото на туристическия сезон.
Хотелиери, таксиметрови компании, доставчици и фирми за услуги се оплакват, че са въведени такси за влизане в Слънчев бряг. Така
например фирмите, които доставят стоки на
хотелите, трябва да плащат такса от 280 лв.,
която смятат за незаконна, а таксиметровите
шофьори - 800 лв.
По тези проблеми се изказа и Министъра на
транспорта, енергетиката и туризма Трайчо
Трайков, според които „Слънчев бряг” е снимка на много неща, които не искаме да виждаме
в туризма си - и презастрояването, и трафика,
и липсата на места за паркиране, и проблемите
с обществения ред, и формите на алкохолен
туризъм. Проблемите в курорта са заплетени и
стоят нерешени от много години [1]. През 2011
година новото ръководство на дружеството пое
инициативата да намери решение на част от
въпросите, свързани с осигуряването на сигурност и спокойствие за туристите в комплекса,
регулиране на трафика, паркирането, таксиметровите услуги, зареждането на хотели, ресторанти и търговски обекти. Парадоксалното е,
че търговското дружество се опитва да реши
въпроси, които не е решила общината.
2. Стратегии за устойчиво развитие на туристическия комплекс „Слънчев бряг”
Това накратко са основните проблеми, които стоят на дневен ред и незабавно трябва да
се решат. Така ще се ускори неимоверно развитието на курортния комплекс, а след прилагането на следните стратегии ще се увеличи
качеството на обслужване.
Първата стратегия изисква разработване на
зони с различни функционални предназначения,
които включват широк спектър на услуги - от
площи за магазини и обществено хранене до
места за художници, продажба на вестници и
списания, телефонни кабини, сметосъбиращи
съоръжения: Презастрояването на плажната
ивица е един доста наболял проблем в последно време. Това незабавно трябва да се прекрати, защото наистина е една порочна практика и
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е пълна безумица да наблюдаваме гледки, като
тази на плажа в Слънчев бряг на 2 метра от
морето в пясъка да бъде изкопан басейн на
нечие заведение. Процедурата по премахване
на незаконни постройки и пристройки, регламентирана според изискванията на ЗУТ, е твърде тромава и не позволява бързото прилагане
на закона. За това ръководството на „Слънчев
бряг” АД съвместно с Община Несебър трябва
да поискат законодателни промени и да потърсят съдействието на МРРБ във връзка с допуснатите нарушения при поставянето на временните обекти на плажната ивица. Сегашният
пейзаж ограждащ достъпа до плажа и морето с
непробиваема стена от кичозни сергии и бараки освен, че е недопустим е и незаконен и нарушава условията, при които държавата е предоставила концесията на частни фирми. Договорите сключвани с частни лица трябва да бъдат в бъдеще много добре изготвяни, за да не
се получава сегашната картина, като им се
ограничат действията и да не могат да пречат
със своите постройки и сергии. Един хубав
прийом спрямо сергиите е те да бъдат отделени на специални места и там свободно да разгръщат своята дейност, без да пречат на никой,
като заплащат съответните такси за предоставеното им място, което ще им е предостъпвано
поименно и съответно, ако те не са регистрирани в системата за заплащане на „такси–
място” да бъдат отстраняване незабавно. Разбира се не само сергиите са причина за презастрояването, но и заведенията и павилиончетата предлагащи бърза закуска. За тях Бордът
на директорите изработи специална схема за
разполагане на обекти за търговски и други
обслужващи дейности. Схемата е съгласувана,
както с Община Несебър, така и с МРРБ и отговаря на всички нормативни изисквания на
ЗУТ и местните общински наредби. Според
новата визия, обслужващите обекти ще се поставят върху части от площадни и улични пространства, които са държавна собственост, но
съобразени с предназначението на съседните
имоти, както и без да затрудняват пешеходния
поток. Целта е да изчезнат непробиваемите
стени от магазини, обектите тип „бит пазар” и
грозната картина от различни разностилни,
ръждясали и амортизирани бараки и сергии,
изпълващи курорта. Това ще помогне наистина
за един подреден европейски образ на курорта.
Втората стратегия е по отношение засиления
контролен режим на КПП-тата и в самия Слънчев бряг. Тези мерки са задължителни с оглед

осигуряване не само спокойствието на многобройните гости и туристи, но и поради мерките
за сигурност, които България е задължена да
поеме, заради повишената опасност от терористични атаки. Недопускането на свободно
влизане на посетители, без документи или неотговарящи на фейсконтрол, е крайно необходимо и би осигурило безопасността на туристите, избрали да прекарат своята почивка в
България. Изготвянето на нова транспортна
система и синя зона ще ограничи незаконните
таксита в Слънчев бряг. Изграждането на „пиаци” за таксита със засилен контрол до голяма
степен ще отреже мераците на незаконните
„копърки”. Другите мерки спрямо тях ще са
броят на такситата да са 150, С предимство ще
се ползват шофьорите от община Несебър и да
се наложи таван на цените на услугите на таксиметровите шофьори, което 100% ще доведе
до противоречия, още повече и с увеличението
на горивата, което ще бъде използвано от шофьорите, като тяхно оправдание за високите
цени. На легалните таксиметрови шофьори да
бъде раздадена униформа, както и специален
стикер с уникален холограмен знак и емблема
на Слънчев бряг на своите таксита.
Третата стратегия е свързана с въвеждането
на плажна полиция, тъй като явно концесионерите не могат сами да се справят. Това е много добра идея, която може да не се окаже толкова скъпа, ако се направи с мярка. Намален
брой полицай до 20 човека, работещи с тясно
сътрудничество с националната полиция и
имащи единствено правомощия на плажа и
алеите непосредствено до него. Оборудвани с
мотопеди, палки и белезници без огнестрелно
оръжие, ще съкрати до минимум разходите за
тях.
Националната полиция пък ще има правомощията, както по плажовете, така и най-вече с
акцент във вътрешността на курорта.
Таксите, които вдигнаха на бунт Съюза на
собствениците в туристическия комплекс, поради това, че трябва да се плащат и на „Слънчев бряг” АД, и на Община Несебър, че произтичат от това, че Община Несебър не отделя
голямо внимание, като държавното предприятие, а то от своя страна изземва нейни функции, което е свързано с разходи и за да ги компенсират по някакъв начин налагат и те свои
допълнителни такси. Трябва таксите да са само
едни и това ще се получи, като се регламентират действията на предприятието и общината,
разбира се и с държавна помощ.
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За да се достигне до визията на едно приятно и чисто място, в курорта непрекъснато
трябва да се поддържа реда и чистотата, чрез
сключване на договори с фирми, които да поддържат алеите, улиците, площадите и парка.
Изрядният вид на плажовете остава задача на
концесионерите.
Ръководството на „Слънчев бряг” АД трябва
да изисква от МРРБ, общината и частни лица
средства за направата на вело-алеи, алеи за
инвалиди с достъп до морето и изграждане на
санаториум с цел рехабилитация, с което ще
се затвърди тенденцията на променяне на имиджа на Слънчев бряг на място, което найголемия му атракцион е алкохолът. Ръководството трябва да се ориентира и към организирането на най-различни културни мероприятия, за
да покаже, че въпреки наложените ограничения
и затегнатия контрол туристическия курорт не
спира да „диша”, чрез спортни състезания –
плажен волейбол, сърф, водни ски, плуване,
тенис турнири, футболни турнири, концерти,
изложби, панаири. За тази цел трябва да се
отпуснат средства за изграждане на изкуствени
футболни игрища с осветление, тенис кортове,
спортни площадки пригодени за волейбол и
баскетбол, както и станалите много модерни в
днешно време спортните площадки да са оборудвани с фитнес уреди.
За усъвършенстването на качеството на
предлаганите туристически услуги, както и
качеството на тяхното презентиране задължителни трябва да станат дипломите за завършено такова образование, тъй като знаем, че мно-

го малко хора имат диплом за работа в сферата на туризма, дори и при готвачите процентът
е твърде висок, които упражняват своята професия по Черноморието без нужната квалификация за това. Разделението на труда също е
важно така, че всеки да знае за какво отговаря
и да бъде обучен за тази цел.
Заключение и препоръки
Изискванията към всички туристически
обекти на територията на Слънчев бряг да бъдат безкомпромисни към санитарно-хигиенните
условия и пригодността им към противопожарна и аварийна безопасност и ако неотговарят
на тях да бъдат затваряни до второ нареждане.
Всичките идеи изложени до тук винаги трябва да бъдат добре разглеждани и обсъждани не
едностранно, за да се избегнат конфликтите,
които биха застрашили нормалното протичане
на туристическия сезон. За това компромиси
трябва да се правят от всички страни така,че да
се намери баланса от който да спечели туриста, ако той остане доволен, то приходите неимоверно ще дойдат и за „Слънчев бряг” АД, и
за Община Несебър, и за частните лица развиващи бизнес на територията на туристическия
комплекс.
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STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOLVING THE PROBLEMS OF
TOURISM COMPLEX SUNNY BEACH
Stefan Stefanov
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
The tourism industry has great potential for the recovery of social, economic and environmental benefits. To
realize this potential, it is necessary to apply a „general approach” by which to ensure a high level of participation
of all stakeholders in the process of planning and management of tourism at local level. One of the key moments
in the concept of this approach is the idea that meet the needs of tourists visiting a site must correspond with
meeting the needs of local society. Public management approach to tourism in a locality should contribute to
strengthening the principles of sustainability. Strategies for development of tourist complex Sunny Beach is largely
associated with the proper identification of problems. By solving them will be able to build the desired image,
which in turn characterizes the direction of future operations of the enterprise. It describes the tourism and corporate culture in terms what should be done for an extended period of time. Needless to say, to choose the destination for tourism, management of the enterprise must build mental images of possible and desired future state of
the resort. So the easiest to determine what prevents to reach their idea of the vision of the resort. The purpose of
this paper is to outline the main strategies for sustainable development of tourist complex Sunny Beach.
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ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ – ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Станка Колева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Проблематиката, свързана с човешките ресурси като фактор за устойчиво развитие на бизнес организацията, се отличава с богата разработеност в теоретичен, методологичен и методически план. Управлението на
човешките ресурси е предмет на съдържателно развитие в множество монографични книги и включително в
учебната литература. Повишените изисквания към функционирането на бизнес организациите и тяхното устойчиво развитие във времето, обаче, налагат необходимост от последователно „превръщане” на служителите от
човешки ресурси в човешки капитал. В статията са изведени опорни точки на трансформацията на човешките
ресурси в човешки капитал на бизнес организацията. Набляга се на „ролите” на мениджмънта и на служителите в „привличането” и създаването и на човешки капитал в бизнес организацията. Откроени са важни опорни
точки на политиката и механизмите за привличане и изграждане на човешки капитал в бизнес организацията с
оглед на нейното устойчиво развитие.
Ключови думи: човешки ресурси; човешки капитал; устойчиво развитие; бизнес организация; оценяване на
трудовото представяне, мотивация.
Key words: human resources, human capital, sustainable development, business organization, performance
evaluation, motivation.

Постановка
Съвременните научни постановки за същността на човешките ресурси и трансформацията им в човешки капитал във все по-голяма
степен се възприемат в икономическото и преди всичко във фирменото пространство. Човешкият капитал става основен ресурс и богатство на бизнес организацията, който се създава, за да увеличава възможностите за повишаване на нейната конкурентоспособност и води
до устойчиво във времето развитие.
В научната литература съществуват множество теории за човешкия капитал, като например: човешкият капитал като надграждане
наа човешките ресурси на бизнес организацията; човешкият капитал като част от интелектуалните активи на бизнес организацията [7] и
т.н. Почти във всички теории обаче присъства
макар и модифицирано следната теза:
„Човешкият капитал на дадена организация
обхваща съвкупността от специфични черти и
особености, въплътени в служителите й (знания, умения, способности, здраве, мотивация),
които имат определена стойност и са източник
на бъдещи доходи както за работника – собственика на човешкия капитал, така и за организацията, която при определени условия използва този капитал“ [8].
Богатството на материята за човешкия капитал като наука и множеството проблеми на
практиката в тази област дават добри възмож-

ности за разработване на статия с актуалност и
значимост както в научно, така и в приложно
отношение.
Предмет на настоящата статия са опорните
точки на политиката при привличане и изграждане на човешки капитал в бизнес организацията, които: произтичат от актуални за съвременните условия научни постижения в посочената
област; отчитат основни постижения в практиката на чуждестранни фирми; осигуряват в
единство конкурентоспособен и устойчив разстеж на бизнес организациитя (респ. чрез обогатен техен трудов потенциал).
1. За човешкия капитал и неговата трактовка в
научната литература
Най-голям принос за създаването на модерната теория за човешкия капитал имат американските икономисти Гари Бекер, Теодор Шулц
и Джейкъб Минсър, представители на Чикагската школа в икономическата теория. С публикациите [5] си през седемдесетте години на 20ти век те полагат началото на широкомащабни
изследвания върху тази атрактивна материя,
която във времето става все по-актуална.
В основата на концепцията за човешкия капитал като територия на икономическия анализ
стоят няколко положения:
Първо, човекът, върху който са осъществени целенасочени въздействия в интелектуален и
професионален
план,
разполага
с
по-
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производителна работна сила, което е свидетелство за придобит човешки капитал.
Второ, формирането на човешки капитал с
определено количествено и качествено равнище е съпроводено с инвестиции. Те ангажират
финансови ресурси и естествено се разчита на
определена възвръщаемост от тях.
Трето, дейностите, свързани с формирането
на човешкия капитал са разнообразни и включват образователни инициативи и самоинициативи на различни равнища. При това се предполага, че по-образованите олицетворяват съответно и по-високи инвестиции в човешки капитал,
както и възможност за по-висока производителност на работното място.
Четвърто, основно положение в теорията за
човешкия капитал е изискването за съответствие между квалификацията и използваната технология. Колкото по-високо е технико – технологическото равнище на производството, в толкова по-голяма степен нарастват изискванията
към човешкия капитал.
Пето, човешкият капитал притежава някои
от универсалните характеристики на капитала
въобще, но в същото време са му присъщи и
особени свойства, доколкото е свързан с живота на отделната личност.
По своята същност човешкият капитал се
представя като субстракт от знание, компетентност, умения, сръчности, мотивация, здраве и
опит, характерни за отделния индивид. Той се
формира в рамките на жизнената дейност и в
такъв случай става дума за индивидуален човешки капитал. Но може да се разглежда и поширока трактовка на категорията човешки капитал. Тя включва на първо място акумулираното знание, усвоения опит и други свойства,
изразяващи придобитата компетентност на индивида в различните житейски ситуации.
Аспект на човешкия капитал е и здравният
статус на индивида и здравето като ресурс на
обществената и икономическата среда. По същество вложенията в тази област са инвестиционни процеси. Човешкият капитал може да се
разглежда и като прираст на опита в житейски
смисъл с неговите организационни, производствени, познавателни и други аспекти.
Хенрик Крул посочва: „Човешкият капитал
на дадена организация обхваща съвкупността
от специфични черти и особености, въплътени
в служителите й знания, умения, способности,
здраве, мотивация, които имат определена
стойност и са източник на бъдещи доходи както
за работника - собственик на човешкия капитал,
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така и за организацията, която при определени
условия използва този капитал” [3].
В процеса на създаване на човешкия капитал
на бизнес организацията участват и двете страни: служителят и самата бизнес организация.
Служителите увеличават знанията и уменията
си благодарение на образованието и квалификацията извън бизнес организацията или чрез
опита, придобит на работното място. Бизнес
организациите увеличават човешкия си капитал
като използват различни стратегии: осигуряването му чрез дейности и инвестиции в самата
бизнес организация или придобиване на пазара
на труда.
Процесът на трансформация на човешките
ресурси в човешки капитал има еволюционен
характер и използва добрите страни на управлението на човешките ресурси, като ги допълва
с нови форми, които произтичат от навлизането
на новите технологии и развитието на информатизацията.
Създаването и развитието на човешкия капитал става значима стратегическа задача на управлението на бизнес организациите. Тя изисква заместване на обикновеното „администриране” на кадрите с нови обогатени роли на
бизнес организацията и служителите. Ролята на
бизнес организацията надхвърля създаването
на началния човешки капитал и се обогатява
чрез развитието му по пътя на обучението,
релокализация на служителите, реструктуризация на работата, както и изграждане на организационна култура, мотивационна система и др.
Ролята на служителите в развитието на човешкия капитал също е многопосочна: активно
участие в обучението вътре и извън бизнес
организацията, реализация на самообучението,
стремеж към постигане на равновесие между
работата и личния живот, грижа за физическото
и психическото си състояние, участие във
формите на активната почивка и др.
Приноси кум научното осмисляне на човешкия капитал имат и други автори, в т. число А.
Смит, В. Гойло, М. Атанасова, Ат. Казаков, Й.
Илиев, С. Дятлов, М. Критский и т.н.
2. За политиката на бизнес организацията при
привличане и създаване на човешки капитал
Всеки собственик и висш мениджмънт, може
да подхожда по свой начин към човешките ресурси в бизнес организацията си. Може обаче
да се твърди, че чрез привличането и/или изграждането на човешки капитал бизнес органи-
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зацията си осигурява добра практика, която е
предпоставка за устойчиво развитие.
Политиката на бизнес организацията при изграждане на човешки капитал обхваща редица
принципи, подходи и условия, сред които като
ключови в статията са откроени:
1. Функциониране и при необходимост усъвършенстване на системата за управление
на човешките ресурси в бизнес организацията.
Специалното място и особено важната роля
на системата за управление на човешките ресурси за успешно провеждане на горната политика е безспорно. Българските бизнес организации се нуждаят от усъвършенстване на системата, основано на подходи, правила и механизми, отразяващи научни достижения в тази
област и типични за съвременното управление
на хората. Това усъвършенстване следва да
„работи” за успешно привличане и за създаване
на адаптивни човешки ресурси, притежаващи
знания и умения, които да отговарят на съвременните условия.
Ключов момент при усъвършенстване на
системата, от позиции на създаване на човешки
капитал в бизнес организацията е да се осигури
нейната хармонизация. Функционирането на
системата като единен организъм и съответно
целите, които тя следва да постига, изискват
задълбочено
навлизане
в
причинно–
следствените връзки, взаимното влияние и взаимодействието между нейните компоненти.
Нашата бизнеспрактика и по-конкретно големите бизнес организации в страната се характеризират с редица нерешени проблеми
относно системите за управление на човешките
ресурси:
наличие на изоставане в цялостното управление на човешките ресурси от научни изисквания и от добри практики в развитите индустриални страни. Констатации и изводи за това изоставане се съдържат в редица изследователски проекти, а така също регулярно се правят на
форуми, посветени на състоянието на
управлението на човешките ресурси в
българските фирми [1, 2, 4];
висока степен на неизграденост на системите, както поради недостиг на познания (професионален капацитет на ресорите по управление на човешките ресурси), така и поради подценяване на тази
важна проблематика от мениджмънта на
фирмите.

въведени правила, механизми и процедури на системите с частична, непълна
регламентация като вътрешнофирмена
уредба в голяма част от българските
бизнес организации.
недостатъчна творческо–аналитична работа в бизнес организациите по анализа
и оценката на причинно–следствените
връзки между компонентите на системата, тяхното взаимодействие и факторите,
които го обуславят.
Подценяването на посочените проблеми
обуславя дисбаланси в управлението на човешките ресурси, намалява възможните положителни ефекти от въздействието на функциониращата система върху служителите, води до
непостигане на най-добро изпълнение на функции и задачи от служителите и в крайна сметка
ограничава изграждането на човешки капитал в
бизнес организацията.
Предизвикателствата на конкурентоспособността и устойчивото развитие пред бизнес
организациите, сред които е и постепенното
„превръщане” на служителите на фирмата от
персонал в човешки капитал, могат да бъдат
посрещани чрез правилно изградена и успешно
функционираща система за управление на човешките ресурси. Основният проблем е да се
създадат условия системата за управление на
човешките ресурси да функционира като единен организъм от взаимосвързани относително
обособени компоненти. Тогава тя ще има положително влияние върху качеството и срочността на управленските решения, ориентирани
към хората, равнището на използване на потенциала им, продуктивността на човешкия
труд и удовлетвореността от труда.
2. Обогатяване и развитие на организационните способности на бизнес организацията.
Изграждането, обогатяването и развитието
на организационните способности на бизнес
организациите е поредно предизвикателство
пред тях. Същевременно връзката между организационните способности, от една страна, и
човешкия капитал, от друга, е несъмнена. При
това тази връзка е двуяка, в смисъл на израз на
взаимно влияние в двете посоки. По значимите
организационни способности в контекста на
връзката им с човешкия капитал са:
- Способност на бизнес организацията да
развива компетентностите на своите човешки ресурси и активно да ги въвлича
във фирмените начинания, ориентирани
-
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към постигането на стратегическите цели.
Посочената способност директно кореспондира с изграждането на човешки капитал в бизнес организацията. По същество става дума за
осигуряване на два основни фактора за производителен труд на човешките ресурси – компетентности, съответстващи на изискванията на
длъжностите и осигуряващи „моженето”; съпричастност и активна ангажираност на служителите в съответствие с позицията им в бизнес
организацията чрез механизми за тяхната мотивация. Обогатяването и развитието на компетентностите на служителите е „пътят” за изграждане на човешки капитал и осигуряване на
прираст и резултати, надхвърлящи трудовите
разходи. Същевременно тази организационна
способност води е предпоставка за конкурентоспособност на бизнес организацията и съответно нейно устойчиво във времето развитие.
- Способност на бизнес организацията за
непрекъснато учене, включително от
собствени успехи и неуспехи, с произтичащи от това полезни инициативи и подобрения в различни измерения.
Тук само ще маркирам в единство два момента. Първият се отнася до това, че посочената способност се свързва с виждане и подход
на мениджмънта за работа, ориентирана към
бъдещето, респ. към утрешния ден на фирмата.
Вторият се отнася до това, че утвърждаването
на нагласи за учене предполага наличие на
определени предпоставки и условия, част от
които представляват инвестиции в ученето.
- Способност на бизнес организацията за
успешно и ефективно управление чрез
процеси, правила, механизми и при отчитане на факти и обстоятелства вътре и
извън нея.
Изграждането на посочената способност се
свързва със замяна на импровизациите и хаоса
в управлението със структурирани процеси,
правила и механизми. Същевременно тя осигурява намаляване на субективността в управленските действия и решения, чрез гарантиране
на относителна стабилност в дейности и процеси, засилване на личната отговорност на ръководители и служители. Безспорно е, че оптимизираните процеси, правилно разработените
правила и механизми, не само дисциплинират
служителите, но са и основа за резултатно и
ефективно изпълнение на функции и задачи от
тях, а това гарантира приноси, типични за човешкия капитал.
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Способност на бизнес организацията да
открива, утвърждава и развива лидери, включително да поощрява лидерството.
Лидерството, респ. насърчаването и развитието на лидери в големите бизнес организации
е сред актуалните управленски проблеми на 21
век. Политиката за развитие на лидерството е в
органична взаимовръзка с изграждане на човешки капитал на бизнес организацията. Тезата
в случая е, че фирмените лидери са хората с
принос към развитието на човешкия капитал.
- Способност на бизнес организацията да
постига полезни, стойностни резултати
за самата нея (собственици, мениджмънт, служители); за потребителите на
нейните продукти; за обществото.
Удовлетворяването (чрез резултатите) на посочените групи и особено на мениджмънт и
служители води до спазване на важен принцип
в управлението на човешките ресурси, а именно да се постига висока степен на съвпадение
между „цели и интереси на бизнес организацията – цели и интереси на човешките ресурси в
нея”. Горният баланс има мотивиращ заряд
върху човешките ресурси, спомага за увеличаване на компетентностите им и съответно за
превръщането им в човешки капитал. Същевременно постиганите резултати са в основата
на устойчивото развитие на бизнес организацията.

3. Накратко за механизмите, произтичащи от
политиката по създаване и привличане на човешки капитал на бизнес организацията.
Предвид ограниченият обем на статията в
нея само се маркират няколко важни механизма:
1. Механизма на набиране и подбор на човешките ресурси като базо условие за
привличане на кандидати с доказателства
или с потенциал за превръщане в човешки капитал на бизнес организацията.
2. Механизма за оценяване на трудовото
представяне (текущо и атестационно) като важна предпоставка за насочане на
усилията по създаване на човешки капитал на бизнес организацията.
3. Механизма за управление на възнагражденията като признание на приноса на
служителите в бизнес организацията.
4. Механизма на обучение и развитие на
човешките ресурси като ключов в изграждането на човешки капитал на бизнес
организацията.
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5. Механизма за мотивиране на чвешките
ресурси като условие за пълноценна и
резултатна изява на служителите в трудовата дейност и придобиване на характеристики на човешки капитал.
Заключение
Политиката и механизмите на мениджмънта
за развитие на човешки капитал са важни в
настоящите условия, но не могат да се считат
за достатъчни. Несъмнено е, че в тази посока е
изключително важно мястото и ролата на образователната система в страната като цяло. Тя
следва да култивира в обучаваните ученици и
студенти нагласи и мотивация за придобиване и
утвърждаване на знания и умения, а така също
и ценности, свързани с формиране на възгледи
в младите хора, вкл. към индивидуално разширяване и обогатяване на знанията.
Развитието на човешките ресурси в бизнес
организациите предполага и сериозно сасилване на връзката „бизнес организации – университети”. Това означава както нагласи на бизнес
организациите за разширяване на стажантсвото
и стипендианството, така и адекватни действия
на университетите по възлагане на проекти,

свързани с проблеми на фирмите. Бизнес организациите трябва да проявяват и по-голяма
адекватност и целенасочено „използване” на
научния потенциал на страната под формата на
консултантски услуги и проекти, насочени към
управлението на човешките ресурси.
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HUMAN CAPITAL – A FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BUSINESS
ORGANIZATIONS
Stanka Koleva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Issues related to human resources as a factor for sustainable development of business organizations is characterized by great scientific interest in theoretical, methodological and methodical plan. Human resource management is a subject of meaningful development in numerous books and monographs including academic literature.
Increased demands on the functioning of business organizations and their sustainability over time, however, require a consistent „conversion” of employees from human resources in human capital. The report points out supporting milestones for transformation of human resources in human capital of the business organization. The emphasis is on „roles” of management and employees 'involvement' and the attraction and creation of human capital
in business organization. Highlights the important pillars of the policy and mechanisms for attracting and building
human capital in a business organization with a view to its sustainable development.
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ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
Петя Данкова
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Резюме
В условията на съвременната „икономика на знанието” човешкият фактор има ключова роля за успешното
развитие на бизнеса. Успоредно с това, сътресенията в световната икономика и в състоянието на планетата
извеждат идеята за устойчиво развитие на все по-предни позиции. В настоящата статия се търси пресечната
точка между концепциите за човешкия фактор и за устойчивото развитие. Представени са прогнозите на
Pricewaterhouse Coopers за бъдещето на човешкия фактор, както и трите базови принципа на устойчивото развитие. Обобщени са виждания за значимостта и същността на устойчивото управление на човешките ресурси.
Представен е модела на Енерт на устойчиво управление на човешките ресурси.
Ключови думи: управление на човешките ресурси, устойчиво развитие.
Key words: human resource management, sustainable development.

Увод
В условията на съвременната все подинамична и технологично зависима „икономика на знанието”, значимостта на човешкия фактор за успешното развитие на бизнеса се подчертава като безспорен факт от редица автори.
Човешките ресурси (ЧР) се извеждат като ключов източник на конкурентно предимство, пазарната оценка на компаниите се обвързва тясно с нематериалните им активи като знание,
ключови компетентности, организационни способности [16]. Според Паауе „значимостта на
управлението на хората за реализиране на конкурентно предимство вече е превърната в мантра за корпоративните ръководства” [13].
Брюстър подчертава, че „способностите и знанията, въплътени в човешките ресурси на организацията, са критични за нейния успех” [6].
Подчертава се стратегическата роля на човешкия фактор. Успоредно с нарастващата зависимост от човешкия капитал, в световен мащаб
се наблюдава криза на таланта, застаряване на
работната сила в западния свят, интензифициране на глобалната трудова мобилност [14].
Значимостта на концепцията за устойчиво
развитие за качеството на живот на днешното
поколение и на поколенията след нас също е
безспорна. Противоречив е обаче отговорът на
въпроса „Как да се наложи концепцията в практиката на бизнес организациите?”. Считаме, че
в условията на днешното постиндустриално
общество, знанието, носено от човешкия фактор, определя насоката на развитие на обществото като цяло и на икономиката в частност [1].
Ето защо, нашата основна теза е, че човешкият
капитал може и трябва да се разглежда като
ключов фактор за реализиране на концепцията
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за устойчиво развитие. „Може да се твърди, че
знанията, като неизчерпаем ресурс, се превръщат във фактор на устойчивото развитие, в
негова основа.” [2].
Човешкият капитал – поглед в бъдещето
През 2007 г. екип на Pricewaterhouse
Coopers се заема с предизвикателната задача
да „погледне в бъдещето” на управлението на
човешкия фактор [14]. Проведеното проучване
извежда следните основни тенденции: (1) бизнес моделите претърпяват драматична промяна; (2) управлението на човешкия фактор се
превръща в основно предизвикателство пред
бизнеса; (3) ролята на структурното звено по
Управление на човешките ресурси (УЧР) претърпява фундаментални промени. По отношение промяната в бизнес моделите се очертава
още по-засилено влияние на технология, глобализация и демографски фактори върху организационната структура и култура. Към 2020 г.
се очакват три алтернативни организационни
модела на бизнеса: (1) крупни корпорации,
превръщащи се в мини-държави и заемащи водеща роля в живота на обществото; (2) мрежи
на сътрудничество, развиващи се в контекста
на нарастваща специализация; (3) фундаментална промяна в бизнес стратегиите под натиска на екологичните акценти. Що се отнася до
предизвикателствата, свързани с човешкия
фактор, очакванията към 2020 г. са свързани
с: (1) „размиване” на границата между професионален и личен живот вследствие все поголяма отговорност, която ще поемат компаниите за социалното благополучие на работещите в тях; (2) въвеждане на техники за стриктно измерване на човешкия принос към стой-
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ността на продукта на компанията; (3) нарастване на значимостта на социалния капитал и
социалните взаимовръзки за успеха на бизнеса.
Ролята на структурното звено по УЧР често е
възприемана като твърде пасивна и оперативно
ориентирана. В бъдеще обаче се очаква това
звено да се изправи на кръстопът и пред избор
измежду три възможни пътя: (1) на основата на
проактивно мислене и пряка обвързаност с
бизнес стратегията, да се създаде възможност
за по-пълно използване на човешкия потенциал
и така да се превърне в „сърцето на организацията”; (2) да се превърне в основен двигател
на налагането на концепцията за корпоративна
социална отговорност в практиката на бизнес
организациите; (3) да бъде почти изцяло възложена на външен изпълнител, т.е. обект на аутсорсинг.
Не сме съгласни с виждането на анализаторите от Pricewaterhouse Coopers, които разглеждат като взаимно изключващи се алтернативи обвързването на дейността по УЧР с бизнес
стратегията и повишаване използването на човешкия потенциал от една страна и превръщането на звеното по УЧР в основен двигател на
корпоративната социална отговорност от друга
страна. Напротив, ние считаме, че това са два
взаимно допълващи се пътя на развитие на звеното по УЧР, именно поради нарастващата значимост на човешкия потенциал за реализирането на социална отговорност и устойчиво развитие в бизнес практиката.
Въпреки безспорната значимост на човешкия
фактор за успеха на компанията, звената по
УЧР често са изправени пред невъзможния избор да допринасят от една страна за краткосрочното увеличаване на финансовия резултат
(напр. чрез съкращения с оглед намаляване
разходите за труд), а от друга страна – за дългосрочната жизнеспособност на организацията
(чрез достъп до качествен човешки ресурс) [18].
Проучвания доказват, че обучението и развитието на ЧР може да доведе до устойчиво конкурентно предимство [3], както и че пренебрегването им намалява жизнеспособността и конкурентоспособността на организацията [9, 18].
Устойчивото развитие – базови принципи
Концепцията за устойчиво развитие се свързва с предизвикателството за икономическо и
социално развитие в рамките на способностите
на околната среда да се възстановява. В доклада „Нашето общо бъдеще”, с чието публикуване през 1987 г. се свързва официалното „раж-

дане” на концепцията за устойчиво развитие,
председателката на Световната комисия по
околна среда и развитие Грю Харлем Брунтлант изтъква: „Околната среда не съществува
като сфера, независима от човешките действия,
амбиции и потребности. […] „Околната среда”
е мястото, където всички ние живеем; а „развитие” е това, към което всички се стремим, за
да подобрим съдбата си в този наш общ дом.
Двете са неразделни.” [12].
В основата на концепцията на устойчиво
развитие стои стремежът към обединяване и
постигане на баланс между три основни принципа: принципът за съхраняване на природната
среда, принципът на социалното равенство и
принципът на икономическия просперитет. Банзал подчертава, че „всеки от тези принципи
представлява необходимо, но не достатъчно
условие; ако който и да е от принципите не се
поддържа, развитието не би могло да бъде устойчиво” [4].
Принципът за съхранение на природната
среда се стреми да гарантира, че природните
ресурси не са свръх-експлоатирани от човешка
дейност; отделната бизнес организация може да
допринесе за реализирането на този принцип
чрез въвеждане на система за управление на
околната среда и чрез редица мероприятия за
намаляване на негативното въздействие от дейността си върху околната среда.
Принципът на социалното равенство изисква
гарантиране на равен достъп до ресурси между
поколенията. Базира се на концепцията на потребностите, въведена от Световния съвет по
околна среда и развитие и касае човешки потребности като добро качество на живот, здравеопазване, образование, политическа свобода.
Според Банзал, социално равенство може да
бъде реализирано в практиката чрез социална
отговорност на корпоративно ниво [4]. На
практика това се реализира посредством управление на взаимоотношенията със заинтересованите лица (stakeholder management) [17].
Макар първоначално концепцията за устойчиво
развитие да акцентира предимно върху принципа за опазване на околната среда, през последните години все повече нараства значимостта
на социалните въпроси [7].
Принципът на икономическия просперитет
се свързва със създаване на стойност, т. е.
„ефективно подобряване на ефикасността на
стоките и услугите” [4], с натрупването на тази
стойност и разпределянето й към клиенти, акционери и служители. Може да се твърди, че
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при съблюдаване на този принцип, икономическите цели не са в противоречие с екологичните и социалните цели, а напротив – те взаимно се допълват.
Човешкият фактор и устойчивото развитие
Както е известно, в основата на концепцията
за устойчиво развитие стои разбирането за
„помиряване” на настоящето и бъдещето, за
загриженост за настоящето без пренебрегване
на грижата за бъдещето, за поглед наблизо и
надалеч [12]. В контекста на УЧР, устойчивото
развитие може да се определи като „гарантиране на настоящ и бъдещ достъп до ЧР” [8].
Будро и Рамстад разглеждат устойчивостта като нова парадигма в управлението на човешките ресурси и определят устойчивото УЧР като
„постигане на успех днес без пренебрегване на
бъдещите нужди” [5]. Мариапанадар пише за
устойчива стратегия в сферата на ЧР, която
определя като „УЧР за оптимално реализиране
на настоящите нужди на компанията и общността без пренебрегване на способността за
реализиране на бъдещи нужди”. Той подчертава, че УЧР не функционира в „социален вакуум”, а има широко въздействие върху общността, в която компанията работи [9]. Според
Том и Цауг, устойчивото УЧР се състои в „дългосрочно ориентирани концептуални подходи и
дейности, насочени към социално отговорно и
икономически целесъобразно набиране, подбор,
развитие и съкращаване на трудещите се.” [15].
Тази дефиниция обединява принципа на социалната справедливост и принципа на икономическия просперитет, като Том и Цауг се обосновават с твърдението, че устойчивото УЧР води до формиране на устойчиво конкурентно
предимство и дългосрочен успех за компанията.
Мюлер-Крист и Ремер свързват устойчивото
УЧР с активни действия от страна на самите
компании за гарантиране на траен и надежден
достъп до квалифицирани ЧР [11]. Следователно, в основата на устойчивото УЧР е залегнала
идеята за дългосрочна жизнеспособност на
компанията чрез набавяне на човешки знания,
умения, компетенции, талант.
Енерт обвързва устойчивото УЧР със стратегическото УЧР, като възприема следната дефиниция: „Устойчивото УЧР е съвкупност от планирани и извънредни стратегии и практики в
областта на ЧР, насочени към подпомагане реализирането целите на организацията и едновременно с това репродуциране на човекоресурсната база в дългосрочен аспект и конт102

рол екстернализирането на външни ефекти
върху нея” [8]. Както самата Енерт подчертава,
тази дефиниция обединява два аспекта, които
са от особена важност за разбирането на УЧР
от позициите на концепцията за устойчиво развитие. Първо, вътрешното противоречие на целеполагането в бизнес организацията, свързани
с необходимостта от ефективно използване на
човешкия ресурс от една страна и нуждата от
надежден достъп до човешко знание и талант.
Второ, обвързването на устойчивото развитие
със стратегията – устойчивостта може да бъде
както планирана стратегия, така и извънредна,
формулирана в критични ситуации. Стратегическата природа на устойчивото УЧР произхожда от залегналата в основата му идея за дългосрочна жизнеспособност на компанията чрез
набавяне на човешки ресурс.
Модел на Енерт за устойчиво УЧР
Енерт разработва модел за устойчиво УЧР
(фиг. 1), който надгражда интегративния модел
за стратегическо УЧР на Мартин-Алкасар и кол.
[10]. В модела на Енерт се акцентира върху
източниците на ЧР, които се разглеждат като
елемент на социо-икономическата среда. Моделът разглежда ефектите от прилагането на
устойчиво УЧР на ниво организация, общество
и индивид.
В разработването на своя модел Енерт изхожда от три позиции за същността на устойчивостта и възможните „напрежения” между тях.
Нормативно-ориентираната позиция се основава на бизнес етиката и принципа за справедливостта. При нея ресурсният проблем се свързва с готовността на социо-икономическата среда да предоставя (човешки) ресурси на организацията (т.е. ресурсна зависимост), а основната цел е постигане на социална легитимност и
справяне с несигурността. Позицията ориентирана към ефективността се основава на принципа за постигане на максимален резултат с
наличните (човешки) ресурси. При нея ресурсният проблем се свързва с ефикасното и ефективно влагане на ресурсите, а основната цел на
организацията е постигане на устойчиво конкурентно предимство и дългосрочна жизнеспособност. Според рационално-ориентираната
позиция, съотношението между консумация и
възпроизводство на (човешки) ресурс следва да
е равна на единица. При нея ресурсният проблем се концентрира около способността на социо-икономическата среда да предостави на
организацията (човешки) ресурси, а основната
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 Социална легитимност
 Отчетност и доверие
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 Човешки капитал
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Идентичност

 Постижение
 Удовлетвореност
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Фиг. 1. Модел за устойчиво управление на човешките ресурси

цел е жизнеспособност на източниците на (човешки) ресурси. Между очертаните три позиции
е налице постоянно напрежение, тъй като от
една страна не могат да бъдат реализирани едновременно и изцяло, а от друга страна от тяхното наличие зависи дългосрочното оцеляване
на организацията.
Устойчивото УЧР се свързва със способността на компанията да поддържа и развива
своята човеко-ресурсна база. В тази връзка,
Енерт препоръчва четири възможни стратегии:
(1) Развитие на източниците на ресурси – инвестиране в обучение и възстановяване на ЧР,
баланс между личен и професионален живот,
принос към жизнеността на образователната
система; (2) Контрол на екстерналиите върху
ЧР и върху източниците на ресурси – недопускане на екстерналии, безопасни условия на
труд, предоставяне на възможности за рекреация; (3) Поддържане на отношения на взаимна
размяна на ресурси – разбиране на специфичните потребности на трудещите се, създаване
на отношения на лоялност и доверие с тях, изграждане на „ресурсни партньорства” с източ-

ниците на ресурси (училища, университети); (4)
Поддържане на социална легитимност – свързва се със социално отговорните практики в
компанията и с положителен имидж в обществото.
Изводи и препоръки
Знанието, носено от човешкия фактор, е
най-мощният двигател на устойчивото развитие.
Най-новите публикации в областта на УЧР показват, че могат да се търсят пресечни точки
между концепцията за устойчиво развитие и
УЧР. Тези научни търсения стартират преди помалко от десетилетие и в областта на устойчивото управление на човешките ресурси има все
още много неизследвани въпроси. Тези „нови
територии” са предизвикателство за бъдещи
научни търсения.
Литература
1. Данкова, П. Интелектуалният капитал на предприятието като ключов фактор за устойчиво развитие. Сп. Управление и устойчиво развитие.
2011. Лесотехнически университет. София.

103

ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

2.

Удальцова, М. Социальные составляющие устойчивого развития. в-к НГУЭУ. № 2. 2009. с. 813.
3. Aragon-Sanchez, A., Barba-Aragon, I., Sanz-Valle,
R. Effects of training on business results.
Intеrnational Journal of Human Resourse
Management. 14(6). 2003. pp.956–980.
4. Bansal, P. Evolving sustainably: longitudinal study
of corporate sustainable development. Strategic
Manage Journal. 26(3). 2005. pp. 197–218.
5. Boudreau, J., Ramstad, P. Talentship, talent
segmentation, and sustainability: a new HR
decision science paradigm for a new strategy
definition. Human Resourse Management. 44 (2).
2005. pp. 129–136.
6. Brewster, C. Human resource practices in
multinational companies. In: Martin, J., Karen, L.
N. (eds.) The Blackwell handbook of cross-cultural
management. Blackwell. Oxford. 2002. pp. 126–
141.
7. Dyllick, T., Hockerts, K. Beyond the business case
for corporate sustainability. Business Strategy and
the Environment. 11(2). 2002. pp. 130–141.
8. Ehnert,
I.
Sustainable
Human
Resource
Management: A Conceptual and Exploratory
Analysis from a Paradox Perspective. PhysicaVerlag. Berlin/Heidelberg. 2009.
9. Mariappanadar, S. Sustainable human resource
strategy: the sustainable and unsustainable
dilemmas of retrenchment. International Journal
of Social Economics, 30(8), 2003. рр. 906–923.
10. Martin Alcazar, F., Romero Fernandez, P.,
Sanchez Gardey, G. Strategic human resource
management:
integrating
the
universalistic,
contingent,
configurational
and
contextual

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

perspectives. International Journal of Human
Resourse Management. 16(5). 2005. pp. 633–
659.
Müller-Christ, G., Remer, A. Umweltwirtschaft
oder Wirtschaftsökologie? Vorüberlegung zu einer
Theorie des Ressourcenmanagements. In: Seidel,
E. (ed.) Betriebliches Umweltmanagement im 21.
Jahrhundert: Aspekte, Aufgaben, Perspektiven.
Springer. Berlin. 1999. S. 69–87.
Our Common Future. Report of the World
Commission on Environment and Development.
1987.
Paauwe, J. HRM and performance: achieving
long-term viability. Oxford University Press. New
York. 2004.
Price Waterhouse Coopers. Managing tomorrow’s
people. The future of work to 2020. 2007.
Thom, N., Zaugg, R. Nachhaltiges und innovatives
Personalmanagement: Spitzengruppenbefragung in
europäischen Unternehmungen und Institutionen.
In:
Schwarz,
E.J.
(ed.)
Nachhaltiges
Innovationsmanagement.
Gabler.
Wiesbaden.
2004. S. 215–245.
Ulrich, D., Smallwood, N. Why the Bottom Line
Isn’t! How to Build Value Through People and
Organization. Hoboken, NJ. John Wiley & Sons.
2003.
Wood, D. Corporate social performance revisited.
Academy of Management Review. 16(4). 1991.
рр. 691–718.
Wright, P., Snell, S. Partner or guardian? HR’s
challenge in balancing value and values. Human
Resource Management, 44(2), 2005. pp. 177–
18.

THE HUMAN FACTOR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Petya Dankova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Today, more then ever, in a world of a “knowledge economy” the human factor plays a key role for the
business success. The uncertainties in the world’s economy together with the ever more deteriorating condition of
the planet’s ecosystems bring to forth the idea of sustainable development. In the present article the author is in
search for the intersection between two concepts – the concept of the human factor and the concept of
sustainable development. Presented are the forecasts of Pricewaterhouse Coopers for the future of the human
factor and also the three basic principles of the sustainable development. Summarised are the views on the
importance and the essence of the sustainable human resource management. Presented is Ehnert’s model of
sustainable human resource management.
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Румяна Нейкова
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Резюме
В представената статия се разглеждат въпросите за създаване на атмосфера за предприемаческа нагласа
на младите хора още от университета, за формиране на възприемчивост към иновациите и нововъведенията,
както и за поддържане на предприемачески климат във фирмите; изследват се целите и предпочитаните области от младите хора за развиване на бизнес, както и оценката им за успешност на бизнеса; анализират се разбиранията на младите хора за потребността от знания в областта на развивания бизнес и очакванията им за
промяна на бизнес средата и подобряване на резултатите; разглеждат се и ограниченията, които трябва да се
спазват, за да се поддържа равнището на предприемаческия дух в организацията. При оформянето на изводите
и препоръките са използвани резултати от проведени анкетни проучвания със студенти от ВУЗФ – София и ТУ
– Габрово.
Ключови думи: предприемачество, иновации, предприемачески климат, иновационна нагласа, предприемачески дух.
Key words: entrepreneurship, innovations, climate of entrepreneurship, arrangement of innovations, spirit of
entrepreneurship.

Предприемачеството и предприемаческото
поведение са едни от новите и особено актуални характеристики на съвременната икономика
и на личността. Затова напоследък все по-често
се поставя въпроса за формирането на предприемаческо мислене и за средата, която способства за неговото изграждане, на възможностите за изучаване и усвояване на принципните
правила за резултатна предприемаческа нагласа в условията на силна глобализация и вълнообразни кризисни явления в националната и
световна икономика. Повдигнатите въпроси
имат както чисто теоретическо, така и силно
приложно практическо значение. Настоящата
практика изисква нови подходи и нови решения,
коренно различни от използваните до сега. Само интуицията и добрия опит вече не са достатъчни – нужни са нови нетрадиционни решения,
съответстващи на динамиката, риска и високата степен на неопределеност на икономическите процеси.
В областта на теорията на предприемачеството у нас се появиха множество изследвания
едва през последните 20 години на миналия
век. Настъпилите тотални промени в икономи-

ката, в т.ч. и коренните структурни преобразувания (в позитивен и негативен аспект) поставиха нови изисквания пред организацията и
осъществяването на дейностите във всички
области на икономиката. Многократните опити
за пренасяне на чужди положителни практики
на други страни се оказаха в повечето случаи
не съвсем сполучливи. Всичко това определи
необходимостта от изучаване на нагласата на
младите хора за активна предприемаческа дейност.
Предмет на настоящата статия са качествата, необходими за осъществяване на предприемаческа дейност и вижданията и нагласата на
младите хора за реално предприемачество в
нашите условия1.
Предприемачът е личността, която генерира,
организира и осъществява нови и рационални
идеи, с оглед на бързо и навременно задоволяване на възникнали потребности на пазара.
Практиката показва, че често пъти той сам
инициира нови потребности и организира тяхното задоволяване. За да изпълни своята мисия, предприемачът трябва да притежава редица качества, които могат да се придобият

1
В настоящата статия са представени резултати от проведени изследвания в производствени предприятия и в две висши
учебни заведения – Висше училище по застраховане и финанси, София и Технически университет, Габрово. В производствените предприятия от сферата на машиностроенето са обхванати 348 души, които чрез анкетни карти са изразили своето
виждане за качествата на предприемача. Във висшите училища са проведени анкети с 320 студенти, задочно и редовно обучение. Извършеното изследване във висшите училища е част от Международен изследователски проект, в който са включени
213 училища и който има за цел да установи нагласата на младите хора между 20 и години за 30 години за предприемаческа дейност.
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в процеса на обучение и работа или пък са
вродени и са свързани с продължение на семейни традиции.
В най-обобщен вид становищата на отделните автори за същността на предприемачеството
и за характеристиките на предприемача могат
да се обобщят и да се групират в две направления.
Първото направление в мненията е насочено
към отговор на въпроса „Раждат ли се предприемачите или човек може да се научи на
предприемачество”? Досегашната управленска
практика е показала, че категоричен отговор на
този въпрос не може да се даде, защото, като
всяка дейност, извършвана от хора и предприемачеството предполага наличие на някои вродени качества, но правилата и принципите на
дейността могат да се усвояват чрез обучение.
Част от изследователите считат, че качествата
на предприемача са вродени, генетично заложени, но практиката показва, че жизненият опит
също е много важен. Дори нещо повече, изследванията и практическите проучвания показват, че предприемачът се учи и възпитава в
процеса на бизнеса, като постоянно развива и
усъвършенства знанията и уменията си според
измененията в окръжаващата бизнес среда.
Второто направление е насочено към съвкупността от качества, които трябва да притежава или да придобие допълнително съответната личност, за да може да извършва ефективно
предприемаческата дейност.
Като се имат предвид разнообразните и богати определения и тълкувания на понятията
„предприемач” и „предприемачество”, и наблюденията върху дейността на предприемачи,
може да се формулира една обобщена съвкупност от функции на предприемача, която според спецификата и характера на организацията
и на нейната дейност винаги може да бъде допълнена и конкретизирана. От тези позиции,
функциите на предприемача могат да бъдат
обособени в няколко направления: постоянно
изучаване на измененията в потребностите на
пазара; маркетинг на произвежданите продукти
и услуги, в т.ч. предизвикване и възпитание на
нови потребности; откриване на нови области
за инвестиране на капитал; умения за поемане
на риск и работа в условията на неопределеност; вземане на решения за пренасяне на ресурси от област с ниска към област с висока
ефективност; вземане на решения за преструктуриране на производството, с оглед развиване
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на печеливши дейности; консолидиране на ресурсите (създаване или преструктуриране на
определена организация, за да се изпълнят определени цели); финансиране на фирмата с
капитал и др.
Предприемаческата идея е новаторска с
елементи на риск, който се „поема” от предприемача и му носи изгода и полза за сметка на
потребителя на продукта или услугата. Мотивацията за генериране на предприемачески
идеи е свързана предимно с очаквания успех,
основан на открита потребност на пазара или
пък на промени в структурата на пазара и запълване на пазарни ниши. Като източник на
външна мотивация могат да се посочат демографските промени, миграцията на населението, появяването на ново знание, възникване на
нови технологии, свързани с дигиталните нервни системи и възможностите за виртуални комуникации със субекти, намиращи се в различни точки на света. Движеща сила в живота на
предприемачите не е властта, а постижението.
По въпросите за определяне на съвкупността от качества и умения на предприемача са
използвани разнообразни методи и подходи анкети, социологически проучвания, интервюта
и пр. Наред с уменията, опита, потребностите
на пазарите и др. обективни фактори за успешен бизнес, се отделя внимание и на психическите и физически качества на личността, които
влияят върху формирането на предприемаческата нагласа. Така например, Центърът за
международна предприемаческа инициатива
„Prosperity Papers” провежда редица социологически проучвания и въз основа на тях формира следната съвкупност от психически и
физически качества на предприемача (вж. табл.
1 и 2). Същата съвкупност от качества е използвана за провеждане на социологическа анкета
с български предприемачи с помощта на студенти от специалност „Индустриален мениджмънт” на ТУ Габрово. Въз основа на информацията от проведеното изследване може да се
оформи един обобщен профил на предприемача при български условия в годините на утвърждаване на пазарна икономика и нейното съвместяване и „наместване” на европейския пазар. На участниците в анкетата е дадена възможност да отговорят на въпроса дали посочената примерна съвкупност от психически и
физически качества оказва влияние върху резултатите от бизнеса. Отговорите са диферен-
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цирани по съответните качества (виж. Табл.
№1).
Табл. 1. Резултати от анкетата
Психически качества
1. Бързина на мисълта и адаптивност
2. Емоционална стабилност и психическа
устойчивост
3. Активност и практичност
4. Отговорност
5. Проницателност
6. Самостоятелност
7. Ентусиазъм
8. Агресивност
9. Последователност
10. Консервативност
11. Общителност
12. Емоционална стабилност
13. Волева насоченост
14. Общителност
15.Тревожност
16. Интелигентност
17. Доверчивост
18. Социална съвместимост
19. Дружелюбие
20. Координираност

%
91%
89%
81%
75%
74%
73%
65%
58%
51%
35%
34%
33%
32%
30%
28%
22%
20%
18%
17%
15%

От информацията в двете таблици може да
се направи извод за вижданията на българските
предприемачи за потребните качества, които са
част от условията за осъществяване на успешен бизнес. Така например, изследването на
съвкупността от 20 психически качества показва, че за успеха на бизнеса според анкетираните най-важно значение имат бързината на мисълта и адаптивността – 91%, активността –
89%, практичността – 81%, отговорността
75%, проницателността – 74%, самостоятелността – 73% и др. Резултатите от анкетата
разкриват и една тревожна тенденция – качества като дружелюбие, социална съвместимост,
интелигентност, доверчивост и др. не са оценени достатъчно. Тези качества се подкрепят
между 15 и 22% от анкетираните. Очевидно
културата и добронамереността на предприемачите при сегашните условия отстъпват място на по-прагматичното и рационално мислене
за извличане на печалба. Това е напълно обяснимо, като се има предвид, че предприемачеството в теоретичен аспект се определя като
натрупване на богатство и създаване на ценности. Това богатство се създава от хора, които рискуват средства, време и кариера, за да
създадат ценност за такъв продукт или услуга,
които са потребни на хората и от чиято реали-

зация предприемачът би спечелил. Неговата
ценностна ориентация се характеризира с
предпочитание към съзидателна дейност, изявена чрез някаква иновативна комбинация на
източниците за печалба.
За успеха на предприемаческата дейност се
отдава и определено значение на физическите
качества на личността (Табл. 2). Високите
оценки на значимостта на тези качества (от 79
до 88% от анкетираните ги подкрепят) показват, че физическата енергия и кондицията на
личността са важен фактор за успешна реализация на предприемача.
Табл. 2. Резултати от анкетата
Физически качества
1. Енергичност
2. Физическо здраве
3. Умение за говорене
4. Външен вид
5.Слух
6. Зрение

%
88%
84%
81%
80%
79%
79%

Изследванията показват, че разгледаните погоре качества се формират от различни фактори, които водят началото си от семейната среда, преминават през образованието и трудовата
кариера и достигат до предпочитанията на утвърдили се вече личности като предприемачи.
Проведената анкета със студенти от редовна и
задочна форма на обучение през периода
2010–2011 г. дава възможност да се проследят вижданията на младите хора между 20 и 30
години за формирането на предприемаческата
нагласа и за предпочитанията в бизнеса.
Така например, 64% от анкетираните развиват свой бизнес, или считат, че макар и при
тези трудни условия могат да развиват бизнес
(вж. фиг. 1).

С партньори
36%

Самостоятелно
64%

Фиг. 1. Нагласа за развиване на самостоятелен бизнес или с партньори

Това е твърде оптимистично, като се има
предвид, че периода, през който е проведена
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анкетата беше белязан от финансовата, а след
това и от общата икономическа криза.
Интересно е да се отбележи, че 51% от анкетираните предпочитат да развиват бизнеса си
в населеното място, където живеят, 41% в
населеното място, където учат, а останалите в
други населени места, където считат, че има
условия за развиване на бизнес (вж. фиг. 2). В
нито един от отговорите, обаче не се споменава възможност за развиване на бизнес извън
страната.
Други места
8%

се помага на тези, които са с по-малко късмет,
29%, че личното подпомагане на хора в затруднение е много важно за обществото, 18%,
че хората трябва да се научат сами да се грижат за себе си, а не да разчитат на другите,
6%, че прекалената помощ и грижа за другите
не е полезна, защото се формира прослойка,
която не полага усилия, 4%, че хората трябва
се грижат преди всичко за себе си и да не се
тревожат прекомерно за другите (вж. фиг. 4).
Да не се тревожат
за другите
Да се грижат сами
Прекалена помощ
4%
за себе си
6%
18%
Лично
подпомагане
29%

Където учат
41%

Където живеят
51%

Фиг. 2. Място за развиване на бизнес

Бизнес намеренията на младите хора са
свързани преди всичко с партньорство с членове на семейството (семейния бизнес) – 40%, с
приятели от мястото, където живеят – 35%, с
приятели от училището – 19%, а останалите
6% с други партньори (вж. фиг. 3).
Посочената информация разкрива прагматизма в мисленето на младите хора и стремежа
за сигурност и гаранция, чрез подкрепата на
семейството и приятелите от населеното място, където живеят.

С членове на
семейството
40%

С други партньори
6%

С приятели,
където живеят
35%

Фиг. 4. Взаимоотношения подпомагане между хората в бизнеса

Посочената информация дава основание да
се отчете значимостта на социалната отговорност на тези млади хора. Както е видно по-вече
от 70% от анкетираните считат, че подпомагането е значима функция на успелите в бизнеса.
Позитивно е мисленето на младите хора и
по отношение на сътрудничеството с други
предприемачи. Така например, 68% изразяват
категоричното си мнение за ползата от сътрудничеството, 17% считат, че то е необходимо
само в някои случаи, 15% изразяват съмнение
в полезността от сътрудничество (вж. фиг. 5).
Съмнение
15%

В някои случаи
17%

С приятели от
училището
19%

Фиг. 3. Партньорство в бизнеса

Много позитивна характеристика на младите
хора има в отговорите на въпроса за взаимопомощта между хората в бизнеса. Така например, 43% от анкетираните считат, че трябва да
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Да се помага
43%

Полза
68%

Фиг. 5. Сътрудничество между предприемачи

На въпроса за очакванията от стартирането
на бизнес начинанието, отговорите варират от

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ИНОВАЦИОННА НАГЛАСА НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

финансовото благосъстояние до личното израстване и общественото признание (вж. фиг.
6). В отговорите доминират основно две очаквания – за финансово благосъстояние, съответно 41% и за личната и семейна сигурност 33%. Само 18% от анкетираните очакват преди всичко независимост и автономия, защото
смятат, че в бизнеса може да се успее, когато
„сам си си началник”. Останалите анкетирани
дават приоритет на личните награди, общественото признание, персоналното израстване и др.
Някаква полза
2%

Финансово
благосъстояние
41%

Лична изгода
2%

Доходи
4%
Независимост
18%

Сигурност
33%

Фиг. 6. Очаквания от стартирането на бизнеса

Представената извадка от информацията от
проведените анкети и цялостния анализ на получените отговори, дава възможност да се направят някои обобщаващи изводи и заключения:

Първо. За успешния бизнес важно значение
имат бързината на мисълта, психическата и
емоционална устойчивост и нагласата за активна и упорита работа.
Второ. Младите хора в България имат нагласа за самостоятелен бизнес, който да се развива у нас и вярват, че могат да успеят.
Трето. В духа на предприемачеството се отдава приоритетно значение на финансовите
резултати, но не се забравя и сигурността на
семейството и влиянието на бизнеса върху нея.
Четвърто. Младите хора вярват в партньорството, взаимопомощта и потребността от подпомагане на хората, попаднали в затруднение.
Пето. Получените резултати от анкетите могат да се използват при обучението на студенти
по дисциплини, свързани с формирането на
предприемаческа нагласа за развиване бизнес
начинания.
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ARRANGEMENTS OF ENTERPRENEURSHIP AND INNOVATIONS OF YOUNG PEOPLE
IN BULRAGIA
Rumyana Neykova
VUZF, Sofia, Bulgaria
Abstract
In this article are considered the points of creating an atmosphere of entrepreneurship’s arrangement in the
young people ever since the University for formation of intelligence to innovations and novelties, as well as maintaining a climate of entrepreneurship in the companies. Here also are investigated the goals and the preferred areas
of young people for business development, as well as the evaluations for success in business. We analyze also the
considerations of the youngs for their necessity of knowledge in the fields of their business and their expectations
for changes of business environment and improvement of results. We examine here the limitations that must be
observed to maintain the level of the spirit of entrepreneurship in the organization. In assuming the final conclusions and recommendations we use results from inquiries conducted with students of VUZF - Sofia and TU - Gabrovo.
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СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ В КООПЕРАТИВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРИЛОЖЕНИЕ
НА КОНЦЕПЦИЯТА И ИЗМЕРВАНЕ
Таня Георгиева
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Резюме
Кооперациите традиционно се разглеждат като представители на специфичен тип икономическа организация, чийто основен приоритет не е генериране на печалба за инвеститорите, а обслужването на потребностите
на нейните членове. Тази социална основа на кооперациите, която е причина за техния особено демократичен
и ориентиран към хората характер, е в основата на осъщественото в настоящата разработка разграничение
между кооперативните и т. нар. „капиталистически” организации. Целта на статията е, въз основа на сравнение на същностните характеристики на „капиталистическите” и кооперативните организации, да се докаже, че
последните представляват специфичен, базиран на социален капитал тип организация. Предложеният подход на
социалния капитал е използван, за да се демонстрира защо и в кои случаи кооперациите представляват ефективна алтернатива на йерархичните механизми за управление.
Ключови думи: социален капитал, подход, кооперативни структури.
Key words: social capital approach, cooperative structures.

Увод
Всяка организация притежава социален капитал и може да го използва без официално
признаване на неговото съществуване. Някои
изследователи [1] твърдят, че социалният капитал не само играе централна роля в успеха или
фалита на фирмите, а че бизнес организациите
сами по себе си са сред най-често срещаните и
важни форми на социален капитал. Целта на
статията е, въз основа на сравнение на някои
същностни характеристики на кооперациите и
останалите бизнес организации, да се докаже,
че първите представляват специфичен, базиран
на социален капитал тип организация, тъй като:
1) кооперативните организации са създадени на
базата на наличен социален капитал; 2) социалният капитал е основният ресурс на организациите, управлявани на базата на кооперативни принципи.
Прегледът на съществуващата литература,
която третира проблемите на социалния капитал показва, че дефинициите на понятието са
многобройни и разкриващи различни страни на
концепцията. За да систематизират различните
компоненти на конструкцията, автори [4] формулират методологично разграничение между
две форми на социален капитал, а именно –
структурен (установени роли, социални мрежи,
асоциации и други социални структури) и когнитивен (споделени норми, ценности, доверие,
отношения, вярвания и др.). За реализация на
целта на настоящата разработка възприемаме
дефиницията за социален капитал, предложена
от Leenders и Gabbay [5], а именно „...наборът
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от ресурси, осезаеми или неосезаеми, които
произтичат от социалните връзки на участниците в (бизнес) организацията и подпомагат постигането на нейните цели”. Изборът на тази
дефиниция е мотивиран от факта, че представя
социалния капитал на микрониво, а именно - на
нивото на бизнес организацията.
1. Проблемът за социалната ориентация на кооперациите.
Кооперациите традиционно се разглеждат
като представители на специфичен тип икономическа организация, чийто основен приоритет
не е генериране на печалба за инвеститорите, а
обслужването на потребностите на нейните
членове. Главната причина за тази специфика
може да бъде намерена в разбирането за т.
нар. „двойствена природа на кооперациите”.
Според тази концепция кооперацията представлява едновременно: 1) сдружение на лица в
социологически и социално- психологически
смисъл т.е. социална група и 2) съвместна
стопанска инициатива, осъществявана от членовете на същата група. Тази социална основа
на кооперациите, която е причина за техния
особено демократичен и ориентиран към хората характер, е в основата на осъщественото в
настоящата разработка разграничение между
кооперациите и останалите бизнес организации
(в литературата, третираща проблемите на кооперациите [1, 6] останалите бизнес организации често се наричат „капиталистически” или
„инвеститорски” организации).
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Като анализира въпроса какви икономически
принципи регулират разпределението на ресурсите и координацията между членовете на организациите от кооперативен тип, Valentinov [6]
сравнява степента на симетрия на взаимозависимостите между свързаните участници в кооперациите и в останалите бизнес организации.
Взаимозависимостите между участниците се
възприемат като асиметрични, когато сравнителните роли на икономическите участници в
съвместното производство на ресурси са различни. Такъв е случаят на всички бизнес организации, различни от кооперативните. Взаимозависимостите между свързаните участници се
възприемат като симетрични, когато сравнителните роли на икономическите участници в
съвместното производство на ресурсите са
приблизително еднакви. Симетрични взаимозависимости между свързаните участници се установяват в случаите на възприет кооперативен
механизъм на управление. Различните механизми на управление, кореспондиращи със съответните нива на асиметрия на взаимозависимостите между субектите, са базирани на различни икономически принципи на взаимодействие между включените участници. Ролята на
тези принципи е да регулират процеса на разпределението на ресурсите при реализацията на
транзакцията. В случая на асиметричните взаимозависимости тези икономически принципи са
представени в условия на пазарна икономика
от пазарния механизъм. В случая на симетричните взаимозависимости, предполагащи прилагане на кооперативно управление, всички субекти имат равен статус и не купуват нищо
един от друг. Следователно в този случай цените не координират техните взаимодействия. За
разлика от останалите бизнес организации,
вътрешната координация и разпределението на
ресурсите в кооперациите се определят преимуществено от качеството на междуличностните връзки установени между членовете им.
Колкото по-добри са персоналните взаимоотношения, които членовете развиват, толкова
по-гладък, спокоен и гъвкав е процесът на комуникация, координация и колективно вземане
на решения. Планирането на бъдещите съвместни бизнес дейности и адаптацията към непредвидени обстоятелства зависят от степента на
взаимно разбиране, доверие и чувство на солидарност между членовете. Следователно факторът, който регулира процеса на разпределение на ресурсите между членовете на кооперативната организация е социалният капитал,

споделен между нейните членове. На това основание се приема, че кооперацията може да
бъде считана за организация, базирана на социален капитал.
Съгласно концепцията за двойствената природа на кооперациите социалната страна на
този тип организационни структури е отделна и
независима от тяхната икономическа страна.
Постигането на икономическа ефективност на
кооперативната стопанска инициатива се възприема като начин да се наложи спазването на
социални ценности като демократизъм, равенство и др. От друга страна, въпреки че съществуването на тези социални ценности може понякога позитивно да повлияе икономическото
представяне на кооперацията, тяхното влияние
не винаги се разглежда като икономически полезно. В много случаи необходимостта от съобразяване на действията с установените ценности влияе отрицателно върху икономическото представяне.
Book [2] изучава т. нар. „процес на икономизация”, който се изразява в нарастваща степен на доминиране на икономическата страна
на кооперацията над социалната страна. Основните характеристики на икономизацията са:
1) промяна в нагласите на членовете (поява на
равнодушие към задълженията в кооперацията);
2) нарастваща власт и независимост на управлението; 3) организационна трансформация в
посока към засилване на сходството с некооперативните бизнес организации 4) нарастване на ролята на икономическата ефикасност
и ефективност като мотивиращи фактори за
членство в кооператива.
Същият автор твърди, че в повечето случаи
е вярно, че разширяването на кооперативния
бизнес е свързано с нарастване на икономическия капитал (в т. ч. физически и финансов
капитал) и понижаване нивото на социалния
капитал.
В подобен анализ на „противопоставянето”
между социалния и икономическия капитал в
кооперацията Valentinov [6] сочи, че акумулирането на първия тип капитал само по себе си
не води задължително до разрушаване на втория тип, но икономическият и социалният капитал се управляват ефективно посредством различни механизми на управление. Докато социалният капитал се управлява по-добре посредством кооперативно управление, посредством
йерархични механизми обикновено се осъществява по-резултатно управление на физическия
и финансовия капитал. Наред с това икономи111
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ческият и социалният капитал се различават по
функцията, описваща тяхната акумулация. Докато всяка допълнително добавена единица
икономически капитал има за следствие нарастване на крайното количество от този капитал с
еднакъв темп, то всеки допълнителен член на
кооперацията (носител на социален капитал),
може да не бъде свързан с пропорционално
повишаване на наличния социален капитал. Основна причина за това са нарастващите трудности, свързани с неформална комуникация
между членовете при разширяване на членството и повишаване степента на тяхната хетерогенност (фиг. 1). Когато броят на членовете на
кооперацията е сравнително малък, неформалната комуникация между тях се осъществява

лесно и темпът на нарастване на социалния
капитал расте с всеки допълнителен член. С
нарастване на броя на членовете и/или повишаване на степента на тяхната хетерогенност,
комуникацията се затруднява и съответно степента на доверие и взаимност намаляват. В резултат на това темпът на нарастване на социалния капитал с включването на всеки допълнителен член в кооперацията намалява. Защрихованата област на фиг. 1 показва конфигурацията от организационни ресурси, при която
инвестициите в социален капитал е по-вероятно
да повишат възвращаемостта на инвестициите в
еквивалентни количества от други типове капитали.

Източник: Valentinov, 2004.

Фиг. 1. Функции на социалния и икономическия капитал

Това е така, защото в тази област социалният капитал превишава икономическия. По тази
причина кооперативното управление на капитала е по-подходящо в сравнение с йерархичното. Тенденцията към икономизация не би била
рационална, така че е по-вероятно да не се зароди. Съответно извън тази област тенденцията
към икономизация е възможна и вероятна.
Графиката илюстрира защо нарастването на
обема на кооперативния бизнес обикновено е
свързано с недостиг на социален капитал и нарастващо използване на йерархични пред кооперативни инструменти за управление.
2. Разлики между кооперацията и останалите
бизнес организации, произтичащи от различната степен на важност на ресурса „социален
капитал”
Кооперациите изискват сравнително големи
количества социален капитал, за да осигурят
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своето добро представяне. Съответно в много
случаи ограниченията на кооперациите възникват вследствие на недостиг на социален капитал (примери за такива недостатъци на организационната форма са склонност към краткосрочни инвестиции и/или липса на инвестиции;
противоположни интереси на някои групи от
членове; трудно достигане до взаимоизгодни
решения и др.).
Естествена последица от сравнително високата степен на зависимост от наличието на социален капитал в кооперациите е, че междуличностните връзки на включените участници
играят ключова роля при определянето на приложимостта и ефективността от прилагането на
съответните управленски механизми. Друга
отличителна черта на кооперациите е, че нейните членове обикновено се характеризират с
особено висока способност за взаимно приспособяване. Причината за това е, че сравнително
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високото ниво на социален капитал способства
елиминирането на опортюнистичното поведение в кооперативната група. Тази възможност
се създава посредством индивидуално приемане на груповите цели. Всеки конкретен член
съзнателно преследва общите цели на групата
с разбирането, че постигането на неговите собствени индивидуални цели е свързано с постигането на целите на неговата група. Концепцията за взаимното приемане на груповите цели
позволява да се идентифицира още един аспект
на различията между кооперациите и останалите бизнес организации, свързан с природата на
икономическите мотиви, детерминиращи пове-

дението на индивидуалните участници. Стремежът към допринасяне за постигане на целите
на групата непременно означава, че индивидуалната печалба не е непосредствения мотив на
кооперирането. С приоритетна важност в този
тип организация е осъществяването на взаимопомощ между членовете на кооперацията. И
обратно, при „капиталистическите” организации постигането на индивидуална печалба е
непосредствен мотив на дейността. Разгледаните аспекти на различията между двете групи
бизнес организации, които произтичат от факта, че социалният капитал е ключов ресурс на
кооперациите са представени в табл. 1.

Табл. 1. Разлики между кооперацията и останалите бизнес организации, произтичащи от различната степен на
важност на социалния капитал
Вид организация
Критерий
Кооперация
Други бизнес организации
Подходящ тип взаимодействие
Симетричен
Асиметримен
Основен мотив
Взаимопомощ
Печалба
Степен на важност на междуличностните взаимоотношения
Критична
Не критична
Степен на гъвкавост на взаимната адаптация
Висока
Ниска
Стимули за опортюнизъм
Изключени
Налични
Основни ограничения
Силна потребност
Трудности, свързани с
от социален капитал
взаимната адаптация
Източник: Valentinov, V. ,2004

3. Значение на кооперативните принципи в контекста на теорията за социалния капитал.
Високата степен на зависимост на кооперативното управление от наличието на социален
капитал естествено повишава потребността от
установяването на кръг от мерки, насочени към
защита на социалния капитал като основен ресурс и като основен организационен принцип. В
тази връзка, всеки от одобрените през 1995
год. от Международния кооперативен съюз
осем кооперативни принципа [6] може да бъде
разглеждан като поддържащ социалния капитал, а именно:
- Доброволно членство. Поддържащата
социалния капитал роля на принципа се
изразява във факта, че този ресурс може
да бъде създаден само на базата на доброволни инициативи.
- Отворено членство. Една от отличителните черти на социалния капитал е, че
запасът от него не намалява, ако бъде
споделен с допълнителен брой лица, в
случай че това не затруднява комуникацията между тях. Така че размерът на
членството може да се разширява заедно
с нарастване на положителните иконо-

-

-

-

-

-

мически ефекти за всички, които споделят същите норми и правила.
Демократичен контрол. Правилото „един
член–един глас” отразява факта, че размерът на социален капитал зависи от
броя на индивидуалните му носители.
Ограничена компенсация за внесения
капитал. Предотвратява процесите на
„икономизация” на организацията, които
биха могли да разрушат запаса от социален капитал.
Автономност и независимост. Тази
принцип също отразява важността на
доброволческите подходи и предотвратява възможностите йерархична власт да
измести социалния капитал.
Образование, обучение и информация.
Тези принципи са директно насочени към
повишаване на вътрешния запас от социален капитал посредством поддържане
на съответни норми, ценности и правила.
Коопериране между кооперациите. Тъй
като всички кооперации споделят кръг от
общи ценности, имат база за развитие на
общ социален капитал.
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-

Загриженост за обществото. Този принцип е насочен към изграждане на социален капитал в общностите, установени
до мястото, където кооперативът е локализиран.

4. Измерване на нивото на социален капитал в
кооперативните организации.
В специализираната литература се прилагат
широка гама от показатели, предназначени за
измерване на различни аспекти на социалния
капитал. Krishna и Uphoff [5] твърдят, че добре
обоснования и точен измерител на социалния
капитал трябва да отчита както структурната,
така и когнитивната му страна. Автори [3] разграничават три групи източници на социален
капитал в кооперативните организации, а именно – членовете на кооперацията, наетите в кооперацията и изградените от кооперацията
междуорганизационни връзки с други организа-

ции. Въз основа на тази групировка на източниците на социален капитал, могат да бъдат разграничени три вида измерители на променливата, а именно: измерители на социалния капитал, произтичащ от членовете на кооперативната организация; измерители на социалния капитал, произтичащ от наетия в кооперацията персонал и измерители на социалния капитал,
произтичащ от връзките на кооперацията с други организации. В допълнение към посочената
групировка, автори [3] разграничават още две
групи измерители на социален капитал, а
именно: измерители на социалния капитал,
който е резултат от взаимодействията във външни за кооперацията мрежи (наречен общ социален капитал) и измерители на социалния
капитал, който се формира в резултат на мрежови взаимодействия в кооперацията (наречен
кооперативен социален капитал) - табл. 2.

Табл. 2. Измерители за социален капитал, произтичащ от членовете на кооперативната организация
Показатели
Показатели за измерване на общ
Показатели за измерване на кооперативен
социален капитал
социален капитал
Показатели за измерване Брой на асоциациите и клубовете, Брой на двойките, членовете на кооперацияна структурния аспект на в които членовете на кооперации- та, които са в близки взаимоотношения посоциалния капитал
те членуват.
между си.
Брой на наетите в кооперацията, с които
членовете на кооперацията са в близки взаимоотношения
Показатели за измерване Доверие в членовете на асоциаци- Доверие в другите членове на кооперацията.
на когнитивния аспект на ите и клубовете, в които членовете Доверие в наетия персонал в кооперацията.
социалния капитал
на кооперацията членуват.
Адаптирано по: Gwangseog Hong and Thomas L. Sporleder, 2007.

Изводи и препоръки
Въз основа на осъществения теоретичен
анализ могат да се направят следните основни
изводи:
Първо, кооперативните споразумения са
доброволни и са базирани на очакването, че
отделните участници биха получили предимство от колективното действие. Без доверие и
взаимност между членовете тези споразумения
са безполезни. Социалният капитал е предпоставка за иницииране и поддържане на колективно действие между потенциалните членове
на кооперацията.
Второ, подходът на социалния капитал при
изучаване на кооперативните организации
предполага, че частичната или цялостна загуба
на кооперативна идентичност може да бъде
обяснена с рационална адаптация на управлението към променящата са структура на организационните ресурси, целяща нарастване на
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ефективността на управлението. В същото
време тенденцията към икономизация не представлява заплаха за кооперативните инициативи
с достатъчно малък брой участници.
Трето, основните кооперативни принципи
имат поддържаща социалния капитал роля. Това е така, защото социалният капитал е основен ресурс на организациите, управлявани на
базата на кооперативни принципи. Това обстоятелство разграничава кооперациите от останалите бизнес организации и е причина за съществуването на сериозни различия между двете
групи организации.
Четвърто, могат да бъдат изведени специфични измерители на социалния капитал в кооперативните организации, групирани според
изучавания аспект на конструкцията и типа на
мрежите, които формират нивото на променливата.

Таня Георгиева

В заключение, настоящото изследване доказва, че подходът на социалния капитал може
да бъде използван, за да се демонстрира защо
и в кои случаи кооперациите представляват
ефективна алтернатива на останалите бизнес
организации. Подходът е приложим в следните
направления: проблемът за социалната ориентация на кооперациите; сравнителен анализ на
„капиталистическата” и кооперативната организация; значение на кооперативните принципи
в контекста на теорията за социалния капитал;
измерване на нивото на социалния капитал в
кооперативните организации.
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SOCIAL CAPITAL IN COOPERATIVE ORGANIZATIONS: APPLICATION AND
MEASUREMENT
Tanya Georgieva
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Cooperatives have long been considered to represent a distinctly special type of economic organization, designed to serve the needs of members rather than generate profits for investors. The existence of this social foundation of cooperation, giving rise to its expressly democratic and people-oriented character, was the basis for differentiating between the cooperative and ‘capitalistic’ organization. The article is aimed at differentiating between
the ‘capitalistic’ and cooperative organization and argues that the latter represents a special, social capital-based,
type of organization in the sense that: 1) it is based on social capital; 2) social capital is the major resource of organizations governed on the basis of cooperative principles. The offered social capital approach will be used to
demonstrate why and in what cases the cooperation represents an effective alternative to capitalistic governance
mechanisms. The approach is applied to the following issues: the problem of social orientation of cooperatives;
comparative analysis of ‘capitalistic’ and cooperative organization; the meaning of cooperative principles.
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ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА НЕЗАКОННАТА
ИМИГРАЦИЯ
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Резюме
Настоящият доклад разглежда политиката на Европейския съюз в областта на незаконната имиграция,
нормативната уредба и основните законодателни мерки, приети на ниво ЕС преди и след влизане в сила на
Договора от Лисабон.
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Стокхолмската
програма
е
един
от
всеобхватните документи на Европейския
Съвет, който е изготвен в духа на
основополагащите механизми, възприети от
Договора от Лисабон.
Самото
наименование
на
програмата
(„Отворена и сигурна Европа в услуга и за
защита на гражданите) показва, че тя е
предназначена от една страна да представи
постигнатото от европейските институции за
създаването на пространството на свобода,
сигурност и правосъдие, а от друга страна да
набележи задачите, стоящи пред Европейския
Съюз в тази насока.
Анализирайки
основните
елементи
на
изпълнението на поставените от Договора от
Лисабон задача се разглеждат въпросите за
утвърждаване на правата на гражданите като
особено внимание се отделя на най-уязвимите
категории от населението.
шест
основни
Програмата
определя
политически приоритета стоящи пред Съюза:
1. Утвърждаване на гражданските права и
на основните права.
В рамките на този приоритет трябва да
бъдат решени две групи проблеми: От една
страна гражданите на Съюза трябва реално да
усетят резултатите на единното гражданство, а
от друга страна правата на лицата (в това
число и на гражданите на трети страни) трябва
да съответстват на критериите залегнали в
Хартата на основните права на ЕС. В тази
връзка особено внимание трябва да бъде
обърнато на онези лица, които са особено
уязвими по силата на различни обстоятелства.
2. Европа на правото и правосъдието.
Основните задачи възникващи във връзка с
реализирането
на
този
приоритет
са
консолидиране на процеса на европейско
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пространство на правосъдието като се избегне
фрагментирането на този процес и действия
свързани с улесняването на достъпа до
правосъдие.
3. Европа, която закриля.
В рамките на този приоритет следва да се
разработи такава стратегия за вътрешна
сигурност, която максимално да понижи нивото
на различните заплахи за сигурността на
гражданите на Съюза.
Като основни заплахи програмата определя
организираната престъпност и тероризма.
Преодоляването на тези заплахи се открива в
засилване на сътрудничеството в сферата на
правоприлагането, управлението на външните
граници, гражданската защита, управлението
на бедствията, както и на съдебното
сътрудничество по граждански и наказателни
дела. Програмата вижда значителни резерви за
задълбочаване на сътрудничеството в попълното прилагане на чл.222 от Договора за
функциониране на ЕС/ДФЕС/, т.нар. Клауза за
солидарност;
4. Достъп до Европа в условията на един
глобален свят.
При реализирането на този приоритет
следва да се подобри ефективността на
механизма, по който бизнесмени, учащи, учени
и работници, както и други лица, които имат
законен интерес да влязат на територията на
ЕС ще могат да го направят. Заедно с това
Съюзът трябва да гарантира сигурността на
своите граждани, което може да бъде
постигнато чрез интегрирано управление на
границите и визовите политики.
5. Европа – отговорност, солидарност и
партньорство
по
въпросите
на
миграцията и убежището.

Ваня Стаматова

Изхождайки от това, че добре управляваните
миграционни процеси могат да бъдат от полза
за всички страни, Програмата предвижда
разработването на всеобхватна и ориентирана
към бъдещата миграционна политика на Съюза
основана на солидарността и отговорността.
Констатира се, че Европейския пакт за
миграцията и убежището гарантира стабилна
основа в тази област. На тази основа могат да
бъдат
прилагани
гъвкави
политики
по
отношение на миграцията, които да отчитат
както потребностите на отделните държавичленки, така и ресурсите, с които те
разполагат. Запазва се целта за създаването
към 2012 г. обща система за убежището, която
да гарантира ефикасни и унифицирани
процедури за предоставяне на убежище. В
Програмата
се
отчитат
нарасналите
миграционни потоци по външните граници на
Съюза;
6. Ролята на Европа в глобализирания свят
– външното измерение; Програмата
констатира необходимостта от по-добра
интеграция на политиката на свобода,
сигурност и правосъдие в другите
политики
на
Съюза.
Външното
измерение играе водеща роля при
реализирането на останалите политики
на Съюза.
Политиката по въпросите на миграцията има
няколко основни измерения:
1. Динамична и всеобхватна миграционна
политика
В рамките на тази политика Програмата
предвижда:
- Консолидиране, развитие и прилагане на
глобалния подход към миграцията.
Програмата
разглежда
миграционните
процеси като глобално явление, което на свой
ред изисква интеграцията да засегне не само
държавите-членки, но и партньорите извън
Съюза. Само при това условие може да бъде
намерен ефективен интегриран подход към
въпросите
на
миграцията.
Насърчавайки
законната
миграция,
Съюза
предвижда
миграционните процеси да бъдат регулирани на
основата на три подхода:
- ефективност на законната миграция;
- постигане на тясна връзка между
миграционните процеси и
- развитието
и
ограничаване
на
незаконната миграция.
С оглед на това Европейският Съвет
предвижда развитието на следните приоритети:

стратегическо, обосновано и систематично
използване на всички налични инструменти на
глобалния подход към миграцията, който се
изразява в създаването на миграционни
профили, миграционни мисии и платформи за
сътрудничество в областта на миграцията и
непрекъснато
и
разширено
убежището;
използване на инструмента „Партньорство за
мобилност” като основна стратегическа и
комплексна
рамка
за
дългосрочно
сътрудничество; по-ефикасно използване на
инструментите в рамките на Съюза;
- Миграция и развитие.
В Програмата се посочва необходимостта от
използването на положителните ефекти от
миграционните процеси в глобален мащаб.
Ефективните политики трябва да осигурят
необходимата рамка, за да се позволи на
държавите на произход и на самите мигранти
да работят в партньорство, за да реализират
положителните
ефекти
от
миграцията.
Основните практически усилия трябва да бъдат
насочени към повишаване на информираността
на имигрантите за възможностите, които те
биха имали в Съюза, както и към позадълбочена работа с диаспорите намиращи се
на територията на Съюза. Предвижда се и понататъшно изучаване на възможностите за
организиране на миграционните потоци в
рамките на конкретни програми;
- Съгласуване, политика съобразена с
нуждите на националния пазар на труда.
Предполага се прилагането на гъвкави
системи за приемане, които да бъдат
съобразени с базата данни за потребностите от
работна ръка в отделните национални държави.
Заедно с това се предвижда подобряване на
механизмите за адаптация на имигрантите в
работната среда на съответните страни. Във
връзка с това трябва да бъде подготвен
съответен План за политика в областта на
законната миграция;
- Активните политики за мигрантите и
техните права.
Предполага се провеждането на по-активна
политика в областта на справедливото
третиране на мигрантите, която да гарантира
на мигрантите права и задължения сравнени с
обема на правата и задълженията на
гражданите на Съюза. Целта е до 2014 г. да се
подготви обща миграционна политика на
Съюза. Във връзка с изпълнението на тази
задача се предвижда консолидиране на
законодателството в областта на имиграцията
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въз основа на добрите практики от действащото
законодателство. Следва да се даде оценка и
при необходимост да се преразгледа Директива
2003/86/ЕО разглеждаща правото на събиране
на семействата като се вземат под внимание
мерките за интеграция;
- Интеграция.
Процеса на интеграция на законните
имигранти е един от най-съществените
елементи, чрез които могат да бъдат
постигнати
положителните
ефекти
от
миграционните
процеси.
Отчитайки
постигнатите добри резултати в Съюза се
обръща внимание на това, че засилването на
интеграционните процеси не е възможно
единствено
чрез
прилагането
на
административни мерки. Затова е необходима
ефективната работа на неправителствения
сектор, в това число и значително по-активна
работа с диаспората в съответните приемащи
държави-членки. Постигнатите резултати в
областта на интеграцията трябва да бъдат
измервани
по
адекватен
начин,
което
предвижда изграждането на система от
критерии, които да позволят това. Основните
практически насоки, които позволяват попълноценна интеграция са повишаване на
нивото на образование и квалификация на
имигрантите;
- Ефективни
политики
за
борба
с
незаконната имиграция.
Програмата подчертава важното значение на
мерките за борба с незаконната имиграция. Поспециално става дума за такива форми на
незаконна имиграция като трафика на хора и
незаконното прехвърляне на хора през
външните граници на Съюза. Напредъка в тази
област е тясно обвързан с полицейското
сътрудничество между държавите-членки, както
и с интегрираното управление на външните
граници на Съюза. Крайната цел на политиката
на съюза е избягването на човешките трагедии
породени от практиката на незаконната
имиграция. При условие, че въпреки усилията
незаконната имиграция не може да бъде
напълно избегната следва да бъдат разработени
ефективни мерки за връщане на имигрантите в
страните на произход. Политиката в това
отношение трябва да бъде значително поефективна и устойчива. Трябва да бъдат
заделени необходимите финансови средства за
осъществяване процеса на връщане като се
запазва честта и достойнството на имигрантите.
Приоритет в политиката на връщане трябва да
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има доброволното връщане на лицата, но в
случай на неефективност на тази мярка
приложена към отделни лица следва да се
разработят ефективни мерки за принудителното
им връщане. С оглед на реализирането на
комплексния подход към връщането на
незаконните имигранти трябва да се задълбочи
сътрудничеството между Съюза и държавите на
произход и транзит в съответствие с
Европейския пакт за имиграция и убежище;
- Непридружени непълнолетни лица.
Тази група лица пристигащи от трети страни
е сред най-незащитените групи изложена на
риск. Областите в които се изисква най-активно
сътрудничество са обмена на информация
между държавите-членки и възприемането на
най-добрите практики при работа с тези лица.
Активни действия трябва да бъдат предприети с
оглед
установяване
на
възрастта,
самоличността и издирването на семействата
на тези лица. Трябва да се съчетаят мерките на
закрила и подпомагане, както и връщането на
непълнолетните
и
възстановяването
на
семействата.
2. Убежище – общо пространство на закрила
и солидарност.
В рамките на тази част от програмата се
подчертава, че Съюзът запазва ангажимента си
да създаде общо пространство на закрила и
солидарност въз основа на обща процедура по
предоставяне
на
убежище.
Съществено
значение в тази връзка има предоставянето на
еднакви условия на лицата търсещи убежище
във всяка една държава-членка. По-специално
това се отнася до мерките, предприети от
държавите-членки във връзка с избягването на
малтретирането на лицата, търсещи убежище.
Програмата констатира, че все още
съществуват
значителни
разлики
между
националните разпоредби отнасящи се към
закрилата на бежанците и моделите на тяхното
прилагане. Въпреки усилията, степента на
хармонизация между отделните държави не е
на необходимото равнище. В тази връзка се
препоръчва Европейския парламент да повиши
усилията си за създаването на обща процедура
за предоставяне на убежище на основание
чл.78 от ДФЕС. Мерките трябва да бъдат
предприети най-късно до 2012 г. Следва да се
изготви оценка на законодателството в
областта на предоставяне на закрила и да се
внесат съответните корекции, ако това е
необходимо.
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Съществен аспект на изграждането на
единна система за предоставяне на убежище
/ЕСПОУ/ е споделянето на отговорностите
между държавите-членки и солидарността
между тях при решаването на този проблем.
Това може да се постигне чрез прилагането на
широк и балансиран подход предполагащ
разработването на механизъм за доброволно и
координирано споделяне на отговорностите
Предполага се
между държавите-членки.
държавите-членки да се подпомагат при
изграждането на държавния капацитет в
областта на предоставянето на закрила. ЕСПОУ
следва да има водеща роля в процеса на
изграждането на капацитет от отделните
държави. Водещата роля се изразява в
оказването на методологична помощ на
отделните
държави
в
това
число
и
командироването на служители подпомагащи
реализирането на закрила за бежанците.
Програмата по предоставяне на убежище не
може да бъде ефективно прилагана без да се
разгледа външното и измерение. Съюзът трябва

действа в партньорство с трети държави приели
многобройни бежански групи. Съюзът трябва
да реализира дейностите в тази насока в
с
непосредствено
сътрудничество
международните организации и най-вече в
тясно сътрудничество с Върховния комисар по
бежанците на ООН.
В рамките на Програмата от Стокхолм се
предвижда дейностите на Съюза, свързани с
имиграционната политика и политиката за
закрила за бежанците да бъдат в пълно
взаимодействие с други основни политики:
интегралното управление на границите, в това
число и провежданата от Съюза визова
политика, както и сътрудничеството между
специализираните органи на държавите членки
по граждански и наказателни дела.
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Резюме
Икономическата сигурност традиционно е считана за най-важната характеристика на икономиката, която
определя нейната способност да се поддържат нормални условия на живот на населението, устойчиво предоставяне на ресурси за икономическо развитие и последователно прилагане на националните интереси. Една от
традиционните вътрешни заплахи за икономическата сигурност на страната ни е нивото на безработицата. Актуалността на проблема е продиктуван от факта, че заетостта е основен обществено-икономически фактор за
постигане на икономическа и социална сигурност, както на индивидите, така и на държавата. Безработицата от
друга страна е социално явление, което дестабилизира обществото и отделния индивид, срещу която все още
няма ефективно противодействие.
Ключови думи: икономическа политика, безработица, заетост, икономическа и социална сигурност, България.
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Увод
Един от най-важните проблеми на всяка
държава са нейната заетост и безработица. Те
са два индикатора, които в много голяма степен характеризират икономическото й състояние. Това произтича от особената роля на човешкия фактор, който е свързващо звено между останалите фактори на производство. В условията на глобална криза, водеща до закриване на цели отрасли и производствени мощности,
темата за безработицата е особено болезнена и
актуална. Анализът на темата е много сложен,
тъй като изследваните проблеми са твърде дискусионни, непредвидими и силно динамични.
Безработицата е предмет предимно на статистически анализи, в които се отразяват приблизително развитието и тенденциите в различните
й периоди. Своевременните и правилни анализи
спомагат да се вземат адекватни и навременни
мерки за отпадането й.
Равнището на безработица не максимизира
нетното икономическо благосъстояние на обществото. Ето защо е необходимо да се наложи
като императивна закономерност поддържането
на ниско фактическо равнище на безработицата.
За икономическата сигурност нивото на безработицата само по себе си няма значение, ако
то не се отразява негативно върху икономиката
ни. Снижаването на безработицата има определящо значение и за свободното движение на
работната сила в условията на интегрирана Европа и глобалната икономика.
Целта на настоящото изследване е, на база
на анализ на българския трудов пазар, да се
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изготвят мерки за насърчаване на заетостта и
ограничаване на безработицата с цел повишаване на икономическа сигурност в България.
Обект на изследване е българският трудов
пазар за периода 2005-2011 година.
В изследването са използвани следните методи: системен подход; събиране, обработка и
анализ на данните; системен и сравнителен
анализ и др.
1. Проявления на заетостта и безработицата
Проблемите на заетостта и безработицата са
изключително актуални за България за настоящия момент. Структурната реформа и масовата ликвидация на големи предприятия, свиха
националното производството, което рефлектира върху размера на безработицата у нас.
Най-важните й проявления се изразяват в недостатъчното производство, загуба на доход за
домакинствата, променя се социалния престиж
на хората, създава се напрежение в семейните
отношения, генериране на престъпност и др.
По равнището на заетостта се определя
икономическото и социално благосъстояние на
хората в дадена страна. Безработицата се отразява върху имуществения, социалния и духовен статус на хората. Тя влияе главно върху
най-активната част от населението. Преминавайки критичната си точка, безработицата предизвиква бурни социални и политически промени. Несигурността за утрешния ден дава отражение и върху психологическия портрет на човека и рефлектира върху семейния му бит. Недоимъкът и бедността водят до намалена поку-
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пателна способност на населението и липса на
постъпления в държавата. Това се отразява
неблагоприятно върху развитието на икономиката и е благоприятна среда за процъфтяването
на сивата икономика, която допълнително ограбва държавата.
Единствено естественото равнище на безработицата не поражда дисбаланс на трудовия
пазар. То показва каква може да бъде максималната заетост, съответстваща на потенциалното производство.
2. Анализ на трудовия пазар в България
2.1. Анализ на безработицата
Съгласно нашето законодателство „безработен” е всяко физическо и психически годно за
работа лице, което не е заето, регистрирано е
в бюрото по труда и активно търси работа.
Статистиката в България отчита заетите, но в
следващия момент, когато те изгубят работата
си и не се регистрират като безработни, тогава
тя не ги отчита и те де факто излизат от пазара
на труда изцяло. Това е много притеснителна
тенденция и изкривява действителната ситуация.
Безработицата се измерва с абсолютни и
относителни величини. Абсолютната се измерва с броя на хората без работа, а относителната - нормата на безработицата, която е съотношение на броя на безработните към обема
на работната сила. Нормата на безработица е
един от основните показатели за икономическата сигурност. Анализирайки пазара на труда
за изследвания период става ясно, че през
2009-2011 г. тенденцията за намаляване се
променя чувствително в сравнение с тенденциите от 2005-2008 г. и започва да се покачва.
Развитието на пазара на труда през 2009 г. отбелязва значително намаление на заетостта и
бързо нарастване на безработицата. През второто и третото тримесечие на 2010 г. се наблюдава сезонното оживление в дейности като
селско стопанство, туризъм, строителство и
търговия, което подпомага постепенното забавяне на безработицата, но не променя тревожната тенденция през 2011 г. През 2008 г. безработицата в България достига най-ниското си
равнище за последните 15 години - 5,7%, като
през следващата година тя започва да се покачва и през 2010 г. коефициентът на безработица
достига 10,3%, като за второто тримесечие на
2011 г. вече е 11,2% [1] или около 370 хиляди
души с тенденция за покачване. Анализирайки
данните за месечната норма на безработица
става ясно, че още през 2008 г. пазарът на

труда започва да отразява кризисните импулси.
Увеличаването на безработицата на годишна
база продължава да се наблюдава и в трите агрегатни икономически сектора до второто тримесечие на 2010 г. След това се забелязва
плаха икономическа активност в отраслите на
промишлеността, което е следствие от повишаването на производителността и конкурентоспособността на експортно ориентираните фирми.
В секторът на услугите кризата започва покъсно. Той остава повлиян от все още свитото
търсене, а темповете на намаление на заетите
през 2011 година надхвърля отбелязаните през
предходната година.
Увеличението на безработицата през последните две години е по-голямо при мъжете в
сравнение с жените - коефициентът на безработица при мъжете нараства от 5,5% през
2008 г. на 10,9% през 2010 г., а на жените съответно от 5,8 на 9,5%, което се потвърждава и от данните за заетостта. Въпреки че от
2009 г. коефициентът на безработица в България започва да расте, през същата година той е
с 2,1 пункта по-нисък от средния за ЕС-27, докато през август 2011 г. тенденцията вече е
обратна - безработицата в ЕС е достигнала
9,5%, а в България е сред страните с найголямо повишение - 11,7% [2]. По данни на
националната статистика за 2010 г. [1] безработните у нас са били 282 хиляди души. Найвисока за последните десет години у нас е била
безработицата през 2003 г. - 411 хиляди души,
следвана от 2004 г., а за третото тримесечие
на 2011 г. са били 343 хиляди или като коефициентът на безработица - 10,2%.
През периода 2005-2010 г. коефициентът
на младежка безработица (15-24 години) отбелязва най-големи изменения в сравнение с останалите възрастови групи. През 2008 г. той
достига най-ниското си равнище - 12,7%, или с
10,5 пункта по-малко в сравнение с 2010 г.,
където се покачва до застрашителните 23,2%.
Увеличението на безработицата засяга найсъществено хората с по-ниско образование.
През 2010 г. коефициентът на безработица за
лицата с основно или по-ниско образование на
възраст 25-64 навършени години е 21,7%, за
завършилите средно образование е 8,3%, а за
лицата с висше образование - 4,3%. Безработните у нас през деветте месеца на 2011 година
са били 233 хиляди души в градовете и около
110 хиляди души в селата. Безработните висшисти за посочения период са били около 40
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хиляди, хората със средно образование - 193
хиляди, с основно образование - около 82 хиляди и др.
Забелязва се тенденция, че голяма част от
хората, които по всички показатели са в трудоспособна възраст, изобщо не участват на
пазара на труда. Това са безработните българи
между 55 и 65-годишна възраст, които нямат,
но и не търсят работа. Хората, които напускат
пазара на труда изобщо, са по-тежкият проблем, отколкото безработните. Според статистиката на Агенцията по заетостта [3] за декември
2011 год., седем души се борят за едно работно място у нас. Притиснати от кризата, безработните българи вече не подбират много работата си. Незаетите работни места в края на
2011 г. на първичния пазар са само 2509 - с
1367 по-малко от ноември. На първичния трудов пазар обявените позиции за същия месец
са 5430, като 3300 от тях са в частния сектор,
докато месец по-рано са били 4770, т.е. наблюдава се тенденция на намаляване на свободните работни места.
Обратната миграция на българите, напуснали страната си преди години, започна да се засилва право пропорционално на разрастването
на икономическата криза по света. Само за
последната година у нас са се завърнали от
чужбина 24 хил. души, които са останали без
работа и доходи там.
България е сред страните с най-голямо увеличение на нивото на безработица в ЕС през
2010 година. Доклад на Европейската статистическа служба [2] отрежда на страната ни трето място по ръст на безработица с 10,1%
(10,3% - НСИ), като на първите две места са

Литва - 18.3% и Гърция - 12,9%. През 2011 г.
България се намира в златната среда в ЕС с
10,9% безработица. Подобни показатели за
нивото на безработицата имат още Полша,
Франция и Унгария. Най-високо ниво на безработица в ЕС е отчетено в Испания - 22,9% и в
Гърция - 18,8%. Най-ниска безработица в ЕС е
имало в Австрия - 4%, Люксембург и Холандия
- по 4,9%. Данните на Евростат сочат, че през
ноември 2011 г. в ЕС са регистрирани около
23,6 млн. безработни, от които 16,3 млн. в
еврозоната. В сравнение с ноември 2010 г.
през 2011 г. безработицата се е покачила с
723 хиляди души в ЕС и с 587 хиляди души в
еврозоната. Между ноември 2010 и ноември
2011 безработицата при мъжете се е увеличила от 9,8 на сто до 10,0 на сто в еврозоната и
от 9,5 до 9,7 в ЕС. За същия период безработицата при жените е нараснала от 10,3 на сто
до 10,7 на сто в еврозоната и от 9,7 на сто до
10,0 на сто в ЕС. През ноември 2011 равнището на безработицата в САЩ е било 8,6 на сто,
а в Япония - 4,5 на сто.
От данните на таблица 1 може да се направи
извода, че за периода 2005-2008 г. общото
икономическо състояние на страната е във
възход. От 2008 до 2011 година безработицата
изявява ясен темп на растеж. Очакваните високи нива на безработица ще продължат да оказват задържащ ефект върху растежа на средната работна заплата. През следващите години,
доходите от труд се очаква да се повишават с
темпове, близки до тези на производителността
на труда, което няма да окаже негативен ефект
върху конкурентоспособността на икономиката.

Табл. 1. Данни за заетостта и безработицата в България за периода 2005-2011 година
II трим. III трим.
Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
Безработни лица
333,7
304,6
239,1
198,5
236,7
345,9
370
15-64 години (хил.
души)
Заети лица 15-64
2945,2 3071,7 3208,8 3306,2 3204,8 3010,4
2895,5
години (хил. души)
10,3
Коефициенти на
(НСИ)
безработица на
11,2
11,7
10,2
9,0
6,9
5,7
6,9
10,1
населението 15-64
(ЕС)
години (%)
Коефициент на
заетост на населе55,8
58,6
61,7
64,0
62,6
59,7
57,3
58,2
нието 15-64 години (%)
Източник: Национален статистически институт [www.nsi.bg] и Евростат [www.epp.eurostat.ec.europa.eu].
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2011
343

10,2
(9 мес.)
10,9
(ЕС)
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2.2. Анализ на заетостта
Заетостта е също важен показател, който
има отношение както към икономическото развитие, така и към качеството на живота и социалното включване, които са сред основните
цели на икономическата сигурност. Заетостта
показва каква част от населението реализира
своите физически и умствени възможности в
икономиката на страната или в отделни региони. По-високата заетост увеличава обема на
БВП и осигурява темпа на икономическия ръст.
Тя ограничава бедността в обществото и позволява на заетите по-пълно да задоволяват потребностите на своите семейства.
В макроикономическата теория трудовата
заетост се разглежда в широк и тесен смисъл.
В широк смисъл заетостта обхваща всички лица, които се занимават с общественополезен
труд, независимо от това дали срещу него получават доход или не. В тесен смисъл, заетостта се свежда само до лицата, които срещу
вложения от тях труд получават работна заплата или някакъв друг доход.
Според нашето законодателство и международните изисквания „заетите лица” се групират
в зависимост от статуса си на: работодатели,
самостоятелно заети лица, наети лица и неплатени семейни работници. Заетостта може да се
класифицира на: ефективна или неефективна,
пълна или непълна, рационална или нерационална и т.н. На база териториален обхват се
разглежда на национално, регионално и индивидуално равнище. На национално равнище
заетостта се може да се измери в абсолютен
размер и като коефициент на заетост.
След продължително нарастване на заетостта в България през периода 2005-2008 г., от
2009 г., нейното равнище започва да намалява,
като през 2010 г. коефициентът на заетост
достига 59,7%, или с 4,3 пункта е по-малък от
този през 2008 година. През първото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост е
спаднал още и е 57,3%, а за второто тримесечие на същата година се забелязва леко покачване достигайки 58,2% или 2895,5 хил. души таблица 1. Причините за негативната тенденция
са от икономически и демографски характер.
По този показател през 2010 г. България отстъпва с 4,5 пункта от средната стойност за Европейския съюз. В периода 2009-2010 г. се
забелязва намаляване на различието между коефициентите на заетост при мъжете и жените,
поради спад в заетостта при мъжете. През

2010 г. коефициентът на заетост на мъжете
достига 63,0%, а на жените - 56,4%, като през
2008 година разликата е 9,0 пункта. Намалението на заетостта след 2008 г. се отнася за
всички възрастови групи, но в най-голяма степен са засегнати лицата на възраст 25-34 години. През 2010 г. коефициентът на заетост за
тази възрастова група е 70,7% и е със 7,5
пункта по-малък от този през 2008 година. Коефициентът на заетост се различава значително
според степента на завършеното образование.
През 2010 г. заети са 83,8% от лицата с висше образование на възраст 25-64 навършени
години, докато за лицата на същата възраст,
завършили основно или по-ниско образование,
този дял е два пъти по-нисък – 41,2%. Структурните промени в заетостта се изразяват в
намаляване броя на заетите в обществения сектор и нарастване в частния сектор. Икономическата активност е: по-висока в градовете,
отколкото в селата; по-ниска сред жените, отколкото при мъжете; по-ниска сред младежите
(15-24) и възрастовата група над (55-64).
Като обобщение може да се каже, че за периода от 2005-2011 год. заетостта е намаляла,
а безработицата се е увеличила, т.е. между заетостта и безработицата има тясна връзка и
обратно пропорционална зависимост.
3. Мерки за повишаване на заетостта
3.1. Общи мерки
Съотнасянето ни към групата на бедните
или богатите общества се измерва чрез брутния
продукт на глава от населението. Причини за
ниския размер на брутния продукт са ниската
производителност, високата безработица и неефективното използване на трудовите ресурси.
Според закона на Оукън, с нарастване на равновесния реален брутен продукт безработицата
намалява, и обратното с намаляването му тя се
покачва. За да се поддържа безработицата в
„естественото си равнище”, равнището на
брутния вътрешен продукт (БВП) трябва да съответства на потенциалния. Годишният прираст
на реалния БВП трябва да е между 2,5% и 3%,
за да се предотврати увеличаването на безработицата, тъй като се приема, че работната
сила нараства всяка година и нейната производителност също нараства. Ускореният прираст
на БВП намалява безработицата, а спадът му я
увеличава.
Естественото равнище на безработицата
може да се снижи чрез:
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подобряване на информираността на
хората за свободните работни места;
- осъществяването на
професионална
подготовка на безработни по търсени
специалности, по програми, финансирани от социалните фондове;
- откриване на работни места от държавни,
общински и други структури по изпълнение на национални и европейски проекти;
- предоставяне на финансови средства на
безработните по проект или програма с
цел да им се даде възможност да започнат собствен бизнес;
- законодателно приемане на нови видове
заетост и др.
Един от основните фактори за повишаване
на равнището на заетост на трудовите ресурси
и намаляване на безработицата в България е
подобряването на пригодността за заетост на
населението. Тя изисква комбинация от развити
способности на индивида за труд чрез системата за професионално образование и обучение и
системата за заетостта съобразно потребностите на пазара на труда. Пригодността за заетост е резултат, както от провежданата държавна политика по насърчаване на заетостта и
по професионалната квалификация, така и от
индивидуалната мотивация и възможности за
заетост.
-

3.2. Съвременни национални мерки
Националният план за действие по заетостта
за 2012 г. [4] е инструмент за реализиране на
мерките в областта на заетостта, включени в
Националната програма за реформи 20112015 г., както и за изпълнение на специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта. Основна цел на плана е мобилизирането на всички възможности за осигуряване на
заетост, което е от първостепенно значение за
възстановяването и стабилизирането на пазара
на труда. Докато през 2011 г. визията на плана
е била „ограничаване на безработицата”, то
през 2012 г. тя е „повишаване на заетостта
чрез осигуряване на качествена работна сила и
включване в заетост на неравнопоставените
групи на пазара на труда”. В тази връзка основни приоритети на плана през 2012 г. са:
- Увеличаване на заетостта чрез бързо и
ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на
труда, така и по програми и мерки за
заетост;
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Повишаване качеството на работната
сила чрез обучение на заети и безработни;
- Ограничаване на безработицата в регионите с ниска заетост и високо равнище
на безработица.
За изпълнението на плана е съставена програма за заетост и обучение, за което от държавния бюджет са осигурени 73 млн. лв. Поради преобладаващата безработица сред младежите до 29 г., се предвижда да стартира Национална инициатива „Работа за младите хора в
България“, която ще обхваща пакет от мерки,
програми и дейности за активиране, мотивиране, насърчаване, информиране, консултиране,
обучение и заетост на младите хора до 29 г. за
периода 2012-2013 г.
Предвидения план по заетостта за 2012 г. е
приоритетно насочен към безработни младежи
до 29 г.; безработни над 50-годишна възраст;
неактивни лица, желаещи да работят, обезкуражени лица; безработни с ниска или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на умения (включително
от ромски произход), както и към хора с увреждания. Очаква се осигуряване на заетост
със средства от държавния бюджет за повече
от 27 хил. безработни, от които нововключени над 20000 души.
-

Изводи и препоръки
Проблемите на заетостта и безработицата са
изключително актуални за България към настоящия момент. През последните години безработицата се превърна в социалнополитически и
икономически проблем за много държави и ангажира вниманието не само на икономистите и
управляващите, но и на цели общества.
От анализа на трудовия пазар се налагат няколко негативни тенденции - младите хора
трудно се включват в трудовия пазар и безработицата трае по-дълго в сравнение с периода
преди кризата. Друга тенденция е, че малцинствените етнически групи са сериозно заплашени от безработица и изпадане под прага на бедност.
Важен фактор за успешното включване в пазара на труда на рисковите групи е повишаването на ефективността на програмите за обучение и квалификация. Факт е, че чуждите инвестиции се привличат не толкова с ниската
цена на труда на наетите лица, колкото с високата им квалификация. Ефектът на ниската заетост съчетан с ниски доходи може само да
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затвърди позиционирането на страната ни измежду най-бедните в ЕС. Такива страни по дефиниция страдат до голяма степен от социална
поляризация.
За да има икономическа сигурност е необходимо да има нормативно обвързване на заплащането с производителността на труда и на
пенсионната възраст с продължителността на
живота. Все пак, някои от правителствените
мерки, насочени към пазара на труда, повлияха
положително на трудовия пазар и бизнес климата в страната ни, но явно недостатъчно. През
2012 г. се очаква чрез националният план за
действие по заетостта да се създадат необходимите условия за развитието на българският
трудов пазар, с цел осигуряването на заетост и
ограничаването на безработицата. Дори резул-

татите от въпросния план да не бъдат големи,
те са неоспоримо важни за намаляването на
загубите от безработицата. Те дават не само
отражение върху финансовите, материалните и
човешките ресурси на обществото, но рефлектират и върху икономика ни.
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Abstract
Economic security has traditionally been considered to be economy's most essential dimension, one that defines the capacity to sustain normal standard of living, steady allocation of resources for economic development,
and consistent maintenance of national interests. A traditional domestic threat to economic security in our country
is the unemployment level. The urgency of that issue is based on the fact that employment is a fundamental social-economic factor for the achievement of economic and social security of individual citizens and the country as
a whole. Unemployment on the other hand is a social event that destabilizes society as well as single individuals
and an effective remedy against it is yet to be invented.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Диана Съботинова
Бургаски свободен университет, Бургас
Резюме
Различните нации имат различно историческо развитие, културни и политически особености, което води до
изграждането на доста различни институционални модели на финансиране и предоставяне на здравни услуги.
Разнообразието на съществуващите здравноосигурителни системи поставя въпроси относно предимствата и
недостатъците на различните модели. През последното десетилетие загрижеността относно бъдещето на здравното осигуряване нарасна и бяха предприети реформи за подобряване на работата на здравноосигурителните
системи. В този доклад се опитваме да дадем отговор на въпроса кой е най-добрият модел на здравно осигуряване днес.
Ключови думи: здравноосигурителни системи, модел на Бевъридж, модел на Бисмарк.
Key words: health care systems, the Beveridge model, the Bismarck model.

1. Исторически преглед
Исторически, здравното осигуряване се развива като начин за разрешаване на проблемите
за запазване на доходите, в случай на заболяване, и много по-късно за осигуряване получаването на приемливи по стандарт здравни грижи. Тази схема е развита в началото на XIX век
и е обхващала по-добре квалифицираните работници и не много бедните фермери. Тези
групи са имали ниски доходи, които не са им
позволявали да плащат на частните лекари за
здравните услуги в случай на заболяване и не
са имали възможност да използват болничните
услуги (обществени или частни), които са приемали пациентите на тези лекари. Същината на
създаващото се здравно осигуряване е в плащането на седмична или месечна вноска за
осигуряване, когато си в добро здравно състояние (съпроводена със съучастието на работодателя в някои страни), за да имаш правото на
здравна услуга, когато си болен, осигурена от
приемлив, финансово и като качество, предоставящ тази услуга, на базата на специално договорени ниски цени, които осигурителят може
да постигне, превръщайки се в голям купувач
на услуги, от името на своите членове. Споделянето на риска (солидарността) прави възможно получаването на тази здравна услуга.
Някои фондове са създадени от работодателите, но повечето са образувани от групи работещи, като и едните, и другите са основани на
базата на местожителството. Споделянето
(ранжирането) на риска е позволило покриването на големи групи, което дава възможност за
включването на вече болни индивиди, които
иначе биха били отхвърлени, като членове на
тези фондове. Поради разширяването на сис126

темата са създадени възможности за допълнително договаряне с предоставящите здравните
услуги и за намаляване на цените, а развитието на конкуренцията между тях, както и въвеждането на система на договаряне с лимитиран
(определен) брой от тях, ги принуждава да приемат по-ниските цени.
Задължителното здравно осигуряване е създадено в Германия през 1883 г. То е има предимство поради това, че работодателите вече
са задължени да участват в него, което позволява и на групи от хора с ниски доходи да бъдат включени в схемата. Постепенното му разширяване позволява в схемата на осигуряване
да бъдат включени и семействата на работещите. Разпределението (споделянето) на риска е
идеологията на развитието на социалната сигурност – индивидите плащат на базата на своите доходи и осигуряват своите и на членовете
на семействата си здравни потребности, независимо от риска или броя на членовете на семейството.
След развитието на социалната схема на
осигуряване пред здравната политика се изправя проблемът за разширяване правото на
здравни грижи и покритието със здравно осигуряване на самонаетите (работещите самостоятелно занаятчии, свободни професии, фермери), повечето от които имат много ниски доходи, както и на безработните. Едно от възможните решения е субсидирането на обществените
болници, както е било в Швеция. Друго решение е да се изведат болниците от осигурителната схема и да оставят болничните услуги на
доброволни организации, както е било във Великобритания. Третото възможно решение е
било да се накарат други фондове кръстосано
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да субсидират хората с ниски доходи (например субсидиране на здравноосигурителните
схеми от пенсионните фондове). Четвърто решение е било да се субсидират всички задължителни здравноосигурителни фондове с обществени средства или тези фондове, които
осигуряват тези групи лица.
Крайният стадий на развитие на здравното
осигуряване е осигуряването и достъпът до
здравни услуги на всички, които имат определени потребности. Великобритания създава
прецедент през 1948 г., когато държавата поема всички фондове и осигурява гражданите си
на базата на плащаните от тях данъци и такси.
Швеция и Япония я последват през 1960 г.,
Канада през 1970 г., Италия, Португалия, Испания и Южна Корея през 1980 г. и Тайван
през 1994 г., като обхващат всички или големи
групи от гражданите си в задължителните осигурителни схеми.
2. Здравноосигурителни схеми
Здравноосигурителните модели са свързани
с взаимоотношенията т. нар. триъгълник на
здравните грижи. В него основни участници са
гражданите (потребителите), предоставящите
здравните услуги и осигурителите (купувачите
на здравните услуги).
Моделите на здравно осигуряване зависят от
взаимоотношенията между гражданите и осигурителите, както и от вида на осигурителя. На
базата на тези взаимоотношения, както и от
формата на собственост, здравноосигурителните модели могат да бъдат разделени и класифицирани по следния начин:
- според характера на осигуряването –
задължително и доброволно;
- според вида собственост на осигурителя
– публично и частно;
- според формите на споделяне на риска
– солидарно (споделен риск и разпределение по равно на всички) и основано на
риска (застрахователен принцип);
- според видовете осигурителни вноски –
данъци и такси; осигурителни вноски,
базирани на дохода; осигурителни вноски, базирани на риска; спестовни осигурителни вноски; застрахователни вноски;
директни (кешови) плащания от страна
на пациента.
2.1. Социално здравно осигуряване
Социалното здравно осигуряване не е свързано с риска, там има споделяне на риска (со-

лидарност) и формите на плащане към осигурителите се основават на доходите на гражданите. Често в него участие вземат и работодателите. За премахване влиянието на риска и
осигуряване на солидарността, участие вземат
и други социални фондове или държавата чрез
субсидиране. Социалното здравно осигуряване
се характеризира със задължителен характер;
солидарност; плащания, базирани на доходите;
публичен характер на осигурителя, контролиран от осигурените, работодателите и държавата; споделяне на вноските между работещи и
работодатели; съучастие на държавата.
2.2. Частно здравно осигуряване
Частното здравно осигуряване се основава
на принципа на свободния пазар. Неолибералната икономическа теория твърди, че пазарът
може оптимално да разпредели ресурсите в
здравната система. Но това се основава на
допускането, че може да има съвършена конкуренция. В здравеопазването, където има специфични регулации и пазарни ограничения,
това е невъзможно. Следователно един нерегулиран, основан на свободната конкуренция
здравноосигурителен пазар, не може да работи
ефективно поради следните причини:
- индивидите не са достатъчно добре информирани относно здравето си и могат
да бъдат селектирани от осигурителя
(неблагоприятна селекция);
- влошеното здраве е твърде вероятно при
хора с предразположения, наследствени
фактори, хронични заболявания, при
възрастни хора, което ги превръща в
„неосигуряеми”;
- осигурителите нямат информация относно сегашния или бъдещ здравен статус на индивидите, което прави изчисляването на риска и бъдещите претенции
трудни за калкулиране на премиите
(вноските);
- веднъж осигурен, индивидът може да започне да води нездравословен и рисков
начин на живот или да увеличи потребностите си от услуги (морален риск).
Този риск често е изключен при частното
здравно осигуряване по време на сключването на договора;
- вероятността от заболяване не винаги
зависи от индивида поради това, че има
заболявания, които се предават (инфекциозни).
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Една от формите на частно здравно осигуряване са т. нар. медицински спестовни сметки. Тази форма се развива успешно в някои
страни на Азия (Сингапур) и Америка. Индивидите правят спестовни влогове за здраве, като
при сключването на договорите с банките (осигурителите) могат да договарят обема на средствата, които ще ползват. Тези сметки се олихвяват и се наследяват.
2.3. Доброволно здравно осигуряване
За доброволното здравно осигуряване в литературата има различни класификации, които
го подреждат между осигуряването, което дублира задължителното социално и това, което е
свързано с най-разширените средства за социална сигурност на групи от населението. Други
го свързват с различни животозастрахователни
схеми. В контекста на разбирането, възприето
от Европейския съюз, доброволното здравно
осигуряване е акуратно да бъде класифицирано
според това, доколко то замества задължителното, доколко осигурява допълнително покритие за услугите, които са изключени или не са
напълно покрити от държавата или социалното
осигуряване, или доколко осигурява допълнително покритие за по-бърз достъп и повишаване на избора на пациентите. Трябва да се отбележи, че разликата между доброволно и допълнително осигуряване не е винаги много ясна и
може да има значително смесване между тях.
Във връзка с горното определение могат да
бъдат разграничени следните видове доброволно здравно осигуряване:
- заместващо доброволно здравно осигуряване – замества задължителното;
- допълнително доброволно здравно осигуряване – осигурява здравни услуги,
които не са включени в основния пакет
на задължителното и не са напълно финансирани (напр. стоматологични услуги);
- допълващо доброволно здравно осигуряване – за осигуряване на по-бърз достъп, по-голям избор на пациента.
През последните години по подобие на пенсионното осигуряване се заговори за „стълбов”
модел, което означава, че осигуряването се
крепи на един, два или три стълба, които определят и неговия характер. Стълбовете на
здравното осигуряване са:
- първи стълб – задължително (социално)
здравно осигуряване;
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-

втори стълб – допълнително задължително здравно осигуряване;
трети стълб – допълнително доброволно
здравно осигуряване.

2.3.1. Двустълбов модел на здравно осигуряване
Двустълбовата система се състои от задължително и доброволно здравно осигуряване:
- задължително здравно осигуряване, осъществявано от НЗОК на базата на пълна
солидарност, като размерът на осигурителната вноска зависи от дохода на осигуреното лице; осигурените ползват при
нужда услуги от минималния пакет на
НЗОК;
- доброволно здравно осигуряване, осъществявано от ЗОД на базата на ограничената солидарност, като всеки може
доброволно да се осигури за избран от
него пакет от услуги, който ползва в случай на нужда.
Между задължителния първи стълб на
здравното осигуряване (в лицето на НЗОК) и
доброволния втори стълб (допълнително здравно осигуряване – в лицето на фондовете за
доброволно осигуряване) има следните основни
различия:
1. Здравноосигурителна защита (пакет от
услуги). Осигурителната защита, предоставяна от НЗОК, е еднаква за всички
граждани. Съществува само един минимален пакет от услуги. Дружествата за
допълнително здравно осигуряване имат
право да предлагат всички или отделни
пакети от услуги, дори и такива, които
са предлагани от НЗОК.
2. Размер на вноските. Вноските за задължителното здравно осигуряване зависят
от дохода, като е определен максимален
размер. Покритията, предлагани от доброволното здравно осигуряване не зависят от дохода на осигуреното лице: премията, дължима на дружествата за допълнително здравно осигуряване за определен пакет от услуги не зависи от
дохода на клиента.
3. Покритие. Покритието на НЗОК е задължително, докато покритието при всички
форми на допълнително здравно осигуряване, понастоящем предлагани в България, е доброволно.
4. Задължителното здравно осигуряване се
основава на разходопокривния модел
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(бърза ликвидност на набраните средства). Допълнителното здравно осигуряване има елементи на индивидуална вноска със спестовен характер.
2.3.2. Двустълбов модел с възможност за излизане от задължителната система
Този модел е свързан с правото на лицата
да закупуват комплексни доброволни здравни
осигуровки (които заместват покритието на
социалното – НЗОК) за сметка на намаляване
на размера на задължителната осигурителна
вноска към социалното (НЗОК).
Този двустълбов модел се състои от:
- задължително
здравно
осигуряване,
осъществявано от обществени фондове
(НЗОК) на базата на пълна солидарност,
като размерът на осигурителната вноска
зависи от дохода на осигуреното лице;
осигурените ползват при нужда услуги
(всички или някои) от основния пакет на
социалното осигуряване (НЗОК);
- заместващо здравно осигуряване, при
което лица с доходи над дадено ниво могат да се осигурят изцяло в ДДЗО, като
спрат да бъдат покривани от основния
пакет на социалното (НЗОК), но продължат да плащат макар и редуцирана
вноска за задължително здравно осигуряване (ЗЗО).
Действително, закупуването на комплексно
здравно осигуряване на доброволна основа ще
е по-привлекателно за онези, които имат възможност да си го позволят, ако те бъдат освободени да плащат поне частично обвързаната с
дохода осигурителна вноска на задължителното
(НЗОК). Но не трябва да се забравя, че финансовата стабилност на задължителното социално
осигуряване (НЗОК) се базира на финансовото
участие на цялото работещо население.
Ако тези, които имат средства да си закупят
пълни здравни осигуровки на доброволни начала, имат право напълно да бъдат изключени от
плащане към задължителното здравно осигуряване (НЗОК), това би довело до:
- увеличаване потреблението на здравни
услуги от социалното здравно осигуряване (НЗОК) на осигурено лице, тъй като
бедните и възрастните, които като цяло
се нуждаят от повече грижи, ще съставляват по-голямата част от осигурените;
- намаляване на приходите на задължителното социално осигуряване (НЗОК),
тъй като държавните субсидии за соци-

ално слабите и пенсионерите са значително по-малки от средните вноски на
работещото население и далеч по-малки
от размера на максималните вноски, които плащат лицата с високи доходи.
Следователно, задължителното социално
осигуряване (НЗОК) ще бъде изправено пред
финансов дефицит, освен ако държавата не
увеличи плащанията си. Ако се възприеме такъв модел не е разумно да бъде предоставяна
възможност за пълни излизане от системата, с
оглед на запазване принципа на солидарност и
финансова стабилност на социалното здравно
осигуряване (НЗОК), както и на ограничаване
на вноските от страна на държавата. И докато
пълното излизане от системата е неприемливо
поради вероятността от нарушаване на стабилността на системата, както и на нейния социален характер, то в случай че бъдат спазени
някои условия, частичното излизане (като остава ангажиментът да бъде заплатена поне част
от задължителната здравноосигурителна вноска
към (НЗОК) може да се окаже целесъобразно и
приемливо, тъй като онези, които излизат от
системата на задължителното здравно осигуряване, няма да използват пакета на НЗОК и като
резултат във фонда ще се натрупват спестявания.
Този модел ще бъде сравнително приемлив
за една малка част от населението с високи
доходи, тъй като намаляването на размера на
задължителната здравноосигурителна вноска за
онези лица, които излизат от задължителната
система (финансов стимул) ще доведе до поголям интерес към закупуването на доброволни
осигуровки, като ефективно ще намали цената
им.
2.3.3. Тристълбов модел на здравно осигуряване
Тристълбовата система се състои от задължително, задължително допълнително и доброволно здравно осигуряване:
- задължително
здравно
осигуряване,
осъществявано от НЗОК на базата на
пълна солидарност, като размерът на
осигурителната вноска зависи от дохода
на осигуреното лице; всеки, който има
нужда, ползва необходимите услуги от
минималния пакет на НЗОК;
- задължително допълнително осигуряване, осъществяване от ДДЗО на базата на
частичната солидарност, като всеки се
осигурява според доходите си или срещу
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определена сума, като ползва услугите,
ако има нужда, но не са включени в минималния пакет;
- доброволно здравно осигуряване, осъществявано от ДДЗО на базата на ограничена солидарност, като всеки може
доброволно да се осигури за избран от
него пакет от услуги, който ползва в
случай на нужда.
Включването на заинтересованите лица и закупуване на покрития за частно здравно осигуряване изисква свиване на основния (задължителен) пакет на здравните услуги, осигурявани
от НЗОК. Услугите, извадени от задължителния
пакет, могат да влязат в обхвата на новия втори
стълб, който да бъде покрит от избраното лицензирано ДДЗО. Покритието от втория стълб
ще бъде задължително за всички, с изключение
на онези категории лица, за които държавата
ще продължи да отговаря.
Функционирането на тристълбовата система
на здравно осигуряване е свързано с редица
предизвикателства, свързани с:
- взаимното субсидиране и солидарността
– финансовата стабилност на задължителното социално здравно осигуряване
(НЗОК), предвид отговорността за предоставяне на определени услуги на защитената част от населението, ще изисква увеличаване на плащанията от страна на защитеното население или осигурителните институции ще трябва да субсидират НЗОК със средства, набрани от
вноските на осигурени в тях лица;
- координирането на пакета от услуги
между осигурителните стълбове – при
съществуващите трудности, свързани с
информационните потоци и взаимодействия между различните институции, възниква въпросът как изпълнителите на
медицински услуги, с които има сключени договори ще се ориентират къде
следва да изпратят сметката за определена услуга – на НЗОК или на частна
осигурителна институция? Опитът от
пенсионната реформа помогна да се
създаде механизъм за правилно насочване на вноските в съответните пенсионни фондове и да се избегне възможността, при която хората се записват в
повече от един фонд. При здравното
осигуряване този проблем е далеч посериозен, тъй като осигурително събитие може да настъпи веднага, а не след
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десет или двадесет години, а изпълнителите на здравните услуги са много и
разнообразни;
- икономия от мащаба – всяко допълнително усложняване на системата на
здравно осигуряване увеличава административните разходи и най-малкото повърхностно и първоначално, намалява
прозрачността от гледна точка на потребителя/платеца, тъй като отговорностите
във всеки един стълб могат да не бъдат
ясни. От друга страна, конкуренцията
между отделните осигурителни институции може да увеличи възможностите за
нововъведения в предлаганите пакети
услуги в новия втори стълб на осигуряване;
- задължително или доброволно участие –
ако закупуването на покритието, предлагано от новия втори стълб на осигуряване допълва пакета от услуги, който се
покрива от НЗОК стане задължително,
ще бъдат увеличени общите разходи на
потребителите.
Функционирането на такъв тип здравно осигуряване изисква да се помисли и по следните
въпроси:
- изключване на възможността за селектиране на риска – дружествата не трябва
да имат право да отказват сключване на
договори по задължителното допълнително осигуряване;
- защитни механизми – диверсификацията
на риска да се осъществява чрез въвеждане на съответните финансови, организационни и други изисквания към ДДЗО,
както и въвеждането на изискването за
минимален брой осигурени;
- информираността на населението – въвеждане на завишени изисквания по отношение на рекламата и обективността и
пълнотата на информацията по договорите, предлагани от ДДЗО, особено в
периода на първоначалния избор на
фонд;
- времевия хоризонт на реализиране на
модела – за реализирането на този модел е необходима основна промяна в
Закона за здравното осигуряване или
приемане на нов Кодекс на здравното
осигуряване, на подзаконовата нормативна база, синхронизация на Националния рамков договор и финансовите разчети по макрорамката, както и време за
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-

-

-

пререгистрация и регистрация на здравноосигурителните дружества и за кампания за набиране на осигурени. По тази
причина законът трябва да бъде приет
най-малко осем месеца преди старта на
системата;
законодателни промени – освен законодателно въвеждане на този модел чрез
закон, кодекс или други, е необходимо
преосмислянето и съгласуването му със
Закона за лечебните заведения и Законите за съсловните организации. Необходимо е да се даде отговор на въпроса за
мястото и ролята на съсловните, професионалните и синдикалните организации;
развитие на договорната система – въвеждане на контролни механизми – акредитация, стандарти, лицензиране, диагностично-свързани групи и т. н.;
въвеждане на механизми за избягване на
възможностите за изключване на определени рискови групи или лица от схемата на втория стълб.

2.3.4. Смесени модели
В търсенето на най-адекватни форми за развитие на здравноосигурителните модели в различни страни са разработени и смесени модели
на здравно осигуряване, които имат своите
особености. В Азия (Сингапур) и Америка са
приложени модели, които обединяват в себе си
елементи на осигуряване и застраховане (медицински спестовни сметки – спестовни влогове за здраве, които се наследяват).
В Европа (Холандия, Германия) и Израел,
поради развитието на пазарна ориентация на
социалноосигурителните системи на базата на
възприетите либерални принципи, се разработват модели за по-активно включване на частни
осигурители с обществени функции. Този т.
нар. смесен социално-пазарен модел, за разлика от чисто либералните модели на частно
здравно осигуряване, е свързан с прилагането
на пазарни механизми, съчетани с регулация,
осигуряваща солидарността и ограничаваща
несправедливостта в осигуряването и достъпа
до здравни услуги. Като пример може да бъде
посочен въведеният през 1990 г. модел в Холандия, по-известен като „План Декер”, характеризиращ се с разработването и въвеждането
на задължителен (гарантиран) пакет услуги за
цялото население, но покрити от множество
равнопоставени частни и социални здравнооси-

гурителни фондове. Основните характеристики
на този модел са:
- осигурените лица плащат два вида осигурителни вноски – вноски с еднакъв
процент от дохода, независещи от
здравния риск и осигуряващи солидарността; фиксирани вноски, в зависимост
от здравния риск и определени от всеки
осигурителен фонд пазарен принцип.
Осигурителните вноски от първия тип се
натрупват в централен преразпределителен фонд, който извършва преразпределението към избраните фондове на базата на възрастовата структура на осигурените лица;
- задължително участие на всички граждани в осигуряването на гарантиран пакет
здравни услуги;
- свободен избор на фонд от страна на
осигурените лица за гарантиран пакет
здравни услуги;
- независимост на финансирането от предоставянето на здравните услуги – договорна система;
- доброволно участие на осигурените лица
в свободен конкурентен пазар за допълнително здравно осигуряване извън гарантирания пакет здравни услуги;
- свободна конкуренция межда множество
частни и обществени фондове; конкуренцията на фондовете е в размера на
втората вноска по допълнителното осигуряване и по качеството на предоставяните услуги.
3. Практики в приложението на здравноосигурителните схеми
Здравноосигурителните системи на държавите от ЕС са се установили в резултат на специфични политически, исторически, културни и
социално-икономически дадености. Това е причината за многобройните различия между тях.
Чл. 29 от договора на ЕС изрично изключва
хармонизирането на националните законодателства в областта на здравното осигуряване.
Като универсален принцип все пак може да
се изтъкне взаимопомощта. В много от страните се преминава през различни етапи при търсене на решение на въпроса относно наличието
на една или няколко здравноосигурителни институции. Общото е, че при първоначално решение за множественост на здравноосигурителните институции, сега се обсъждат варианти за
централизацията им. Това е породено от по131
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големите възможности на централизираните
фондове да решават предимно финансовите си
въпроси и да осигуряват по-качествено медицинско обслужване, съчетано с по-стриктен
контрол върху изразходването на средствата.
Множествеността на здравноосигурителните
фондове се сочи като едно от предимствата на
социално-пазарния модел в здравното осигуряване. Единственото условие за реализиране на
подобно положение е достигането на определено ниво на икономическо развитие. При решаването на проблемите, свързани с икономическото развитие, нарастването на доходите и платежоспособността на населението и нарастването на финансовите възможности на самата
държава е възможно да се създадат и успешно
да функционират повече от една здравноосигурителни институции.
Най-ефективно работят здравноосигурителните системи, основани не само на пазарните
принципи, а преди всичко на принципа на всеобщото преразпределение на риска. Здравноосигурителните системи в европейските страни
се развиват паралелно с развитието на икономиките и обществата им.
От средата на 80-те години на ХХ век започват проучвания за намиране на най-верните
пътища за провеждане на реформи в здравните
системи на страните от Европейския съюз.
Тези реформи имат своята специфика по отношение на реформата, провеждана у нас,
която се изразява във факта, че те протичат в
страни, които са решили своите базисни проблеми в здравеопазването и в достъпа до качествена здравна помощ и отделят около 8-11 на
сто от БВП за нуждите на здравеопазването.
Изхождайки от това, страните от ЕС определят
главните направления на реформите в осигурителните си системи по следния начин:
- провеждане на по-успешна политика за
сдържане и контрол върху разходите;
- глобализация на системите за здравно
осигуряване;
- въвеждане на пазарни модели с държавно регулиране за по-справедливо разпределение на риска между осигурителните органи.
Политиката за сдържане на осигурителните
разходи е свързана преди всичко с прилагането
на контролни механизми по отношение на ценообразуването (например в Холандия и Ирландия се прилагат от 2 до 4 различни цени за
заплащане на общопрактикуващите лекари, а в
Германия се прилага тарифна система за зап132

лащане на лекарите на свободна практика в
рамките на ограничен лимит от средства). От
друга страна, разширява се политиката на поделяне на разходите между осигурените лица,
изразяваща се в по-голямото участие на гражданите и пациентите в плащането на услугите и
потребителските такси в момента на консумацията.
Глобализацията на социалните здравноосигурителни системи тепърва ще поставя своите
проблеми. Повод за това дават някои решения
на Европейския съд по правата на човека по
отношение на прилагането на правата на осигурени лица, произтичащи от фундаменталните
принципи за свободно движение на хора, стоки
и услуги в рамките на ЕС, които се сблъскват с
рестриктивната политика на националните осигурителни фондове. Пазарната организация на
осигурителните системи се препоръчва в съчетание с механизми за регулиране, които не
ограничават солидарността и са насочени към
премахване на несправедливостта в осигуряването и достъпа до здравна помощ. Този подход
се определя като смесен социално-пазарен
модел и се оценява като най-ефикасен за реформиране на системите на здравеопазването.
Неговите преимущества се изразяват във:
- независимост на финансирането от предоставянето на здравни услуги;
- задължително участие на гражданите в
осигуряването за гарантиран пакет от
услуги;
- доброволно участие на гражданите в
конкурентен пазар за покупка на допълнителни осигуровки извън този пакет;
- множество конкуриращи се фондове с
частна и обществена собственост;
- личен избор на фонд за гарантиран пакет, като фондът следва да приеме всички желаещи;
- заплащане на два вида вноски от осигурените лица – с еднакъв процент от дохода за осигуряване на солидарността и
фиксирани вноски в зависимост от
здравния риск: на пазарен принцип;
- конкуренция на фондовете по размера
на втората вноска, по допълнителните
осигуровки и по качеството на осигуряване.
Западноевропейските страни през последните двадесет и пет години непрекъснато са реформирали своите здравни системи. Тези реформи имат някои общи черти, които биха
могли да се групират в три основни категории:
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Първо, страните се стремят да поставят
разходите за здравеопазване в съответствие с
наличните ресурси. С намаляването на темповете на икономически растеж през 80-те и 90те години на XX век в сравнение с бурния растеж в периода след Втората световна война
разходите за здравеопазване са имали тенденция да „изконсумират“ нарастващ дял от БВП.
Поради това отделните страни са взели мерки
да сдържат медицинските разходи в разумни
граници, без да се прекратява предлагането на
обслужване с високо качество, изисквано от
населението.
Втората цел на тези реформи е била превръщането
на
здравеопазването
в
посправедлива система. Общопризнато е, че
здравните грижи трябва да се предлагат в еднаква степен и че осигуряването на минимален
пакет здравни услуги за цялото население има
своите положителни последици. Въпреки всичко в редица държави достъпът до медицинска
помощ продължава да е нееднакъв, което задълбочава социалните проблеми.
Трета цел е била подобряването на ефективността и качеството на предлаганите услуги
посредством микроикономически реформи в
сектора здравеопазване. Реформите се различават по вид в различните страни. Там, където
се смята, че неефективността се дължи на отсъствието на конкуренция, са взети мерки за
създаване на конкурентен натиск. От друга
страна, където проблемът се свежда до свръхпредлагане на услуги, са взети мерки за въвеждане на стимули за изпълнителите.
Всички системи на здравно осигуряване в ЕС
се опират върху разнородни източници на финансиране, които обаче – пряко или не – са
под контрола на държавата. Делът на директните плащания (т. нар. со-рауment) за извършени
здравни услуги е с тенденция към известно
нарастване. Причината затова са високите цени
на медицинските услуги и недостигът на средства във фондовете (особено в страните от Централна и Източна Европа) за покриване на направените разходи. При свободното движение на
хора в рамките на Европейската общност целта
на отделните държави е да се ограничи т. нар.

„здравен туризъм“, поради което с правните
актове на ЕС са определени конкретни правила
за предоставянето на медицински услуги на
територията на Общността. Те са валидни за
цялата територия на страните-членки на Европейския съюз и в държавите от Европейската
икономическа общност. Задължителното и доброволното здравно осигуряване се управляват
от здравноосигурителни каси или фондове,
които са самоуправляващи се организации.
Задачата им е да поемат разходи по здравеопазване за сметка на онази част от дохода на
осигурените, която постъпва в тях под формата на вноски. Повечето данъчно финансирани
здравни системи разполагат с единна държавна
система на здравеопазване, в която здравните
услуги се извършват с посредничеството на
едно държавно ведомство. Това обаче не означава, че самата държава от свое име предлага
здравни услуги и че медицинският персонал е в
трудови правоотношения с нея. Единствено в
Гърция и Португалия повечето лекари от извънболничната медицинска помощ са държавни
служители.
Във всички страни от ЕС е обсъждан въпросът за създаване на единно държавно ведомство за здравно осигуряване, което да се разпорежда с ресурсите и да осигурява ползването
на здравни услуги. Съществуват най-различни
мнения по въпроса, но в нито една от страните
няма чисто държавно здравно осигуряване.
Дори се наблюдава тенденция към ограничаване на ролята на държавата, например във Великобритания и Италия. В първичната медицинска помощ лекарите по принцип са изпълнители въз основа на договори.
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HEALTH CARE SYSTEMS IN THEORY AND PRACTICE
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Abstract
Different nations, with different histories, cultures and political experience, have long since constructed quite
different institutional arrangements for funding and delivering health care services. The diversity of health systems
configurations that has developed leads to questions about the advantages and disadvantages inherent in different
arrangements. The concerns have intensified over the last decade as policy makers have sought to improve health
system performance through a wide wave of health system reforms. In this paper we are trying to find out which
health care model is ‘better’ or even ‘best’ nowadays.
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ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА –
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Резюме
Човешките ресурси на всяка нация са естествено условие и предпоставка за изграждане на нейния просперитет и устойчиво развитие. Политиката на Европейския съюз за непрекъснато усъвършенстване и социално
благоденствие на трудовия фактор създава предпоставка за детайлното му проучване и анализиране на местно
и регионално ниво. С изгодното си геостратегическо положение, с осигуреността с ценни и качествени териториални и човешки ресурси, с многоотрасловата и интензивно преструктуриращата се икономика, Старозагорска област се очертава като един от значимите региони в Република България. Целта на настоящия доклад е да
се анализира състоянието, проследят тенденциите и възможностите за професионална реализация на човешките ресурси в селските райони на област Стара Загора.
Ключови думи: област Стара Загора, селски райони, човешки ресурси, професионална реализация, устойчиво развитие.
Key words: Stara Zagora region, rural areas, human resources, professional development, sustainable
development.

Увод
Човешките ресурси на всяка нация са естествено условие и предпоставка за изграждане на нейния просперитет и устойчиво развитие. Отчитането на процесите и тенденциите
на възпроизводство на населението стои в
основата на разработването на стратегическите насоки и планове за развитие.
Политиката на Европейския съюз за непрекъснато усъвършенстване и социално благоденствие на трудовия фактор създава предпоставка за детайлното му проучване и анализиране на местно и регионално ниво.
Селските райони са изключително важна
част от територията на всяка една държава и
от нейната идентичност. Потенциалът им у
нас за икономическа диверсификация и развитие открива своите все по-големи възможности за използване и разгръщане уменията на
човешките ресурси.
1. Цел и метод на изследването
Целта на настоящия доклад е да се анализира състоянието, проследят тенденциите и
възможностите за професионална реализация
на човешките ресурси в селските райони на
една от най-големите по брой на населението
области в България – Стара Загора.
Използван е методът на анализ на статистически данни за региона.
2. Идентификация на селските райони
За сравнителни анализи в рамките на ЕС и
за целите на стратегическите насоки на съюза

се използва дефиницията на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие,
според която като селски район се определя
територия на ниво община или населено място с гъстота на населението под 150 души на
квадратен километър. През 2010 г. е извършена промяна в методологията на OECD за
класификация на отделните райони с цел да
се преодолеят слабостите на досега действащата методика [1].
Втората дефиниция- тази на Евростат, се
базира на степента на урбанизираност на територията.
Според европейското законодателство всяка страна-членка използва своя собствена
национална дефиниция за обхват на селските
райони.
Съгласно Националната дефиниция като
селски общини у нас се дефинират всички,
където гъстотата на населението е под 150
жители на квадратен километър и на чиято
територия няма град с население над 30 000
души. Националната дефиниция определя, че
81,09% от територията и 41,17% от населението са в селските райони и 18,91% от територията и 58,83% от населението – в урбанизирани или градски райони.
3. Идентификация на селските райони в Старозагорска област
Според действащата Национална дефиниция община Стара Загора се идентифицира
като градска община, тъй като гъстотата на
населението и е над 150 души/км2 и хората в
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гр. Стара Загора са над 30 000 души, а община Казанлък - само по критерий население
в общинския център. Останалите 9 общини
(Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево и
Чирпан) се идентифицират като селски и по
двата критерия [5].
4. Човешките ресурси на област Стара Загора
С изгодното си геостратегическо положение, с осигуреността с ценни и качествени
териториални и човешки ресурси, с многоотрасловата и интензивно преструктуриращата
се икономика, Старозагорска област се очертава като един от значимите региони в Република България.
Човешките ресурси оформят трудовия потенциал на област Стара Загора и със своите
количествени и качествени характеристики
служат като основен фактор за нейното социално-икономическо развитие. Демографските
данни на НСИ към 31.12.2010 г. сочат 347
412 души население на областта, което съставлява 4,6% от това на страната и 31,4% от
населението на Югоизточен район. Най-голям
брой население има в административния център - град Стара Загора – 139 749 души или
над 40% от жителите на областта.
Разпределението по пол е както следва:
48,5% са мъжете и 51,5% - жените, т.е.
1061 жени на 1000 мъже.
По показател брой жители Стара Загора
заема пето място сред 28-те области на България.
Процесите на намаление на населението
на страната през последните 20 години се

наблюдават като трайна тенденция и в Старозагорска област.
По показател отношение на населението на
възраст под 15 и на 65 и повече години към
населението на възраст от 15 до 64 години и
отношение на населението на възраст 65 и
повече години към населението на възраст от
15 до 64 години, стойностите за област Стара
Загора са по-високи от тези за страната и
показват тенденции към по-неблагоприятна
възрастова структура - нарастване броя на
хората извън трудоспособна възраст.
Анализирането на човешките ресурси в региона се базира на информацията за населението под, в и над трудоспособна възраст.
Област Стара Загора е с население (към
31.12.2010 г.) от 347 412 души, което е
4,6% от населението на страната (7 504 868
души). Към същия момент 15,0% (51 977
души) са под трудоспособна възраст, 61,4%
(213 329 души) в трудоспособна възраст и
останалите 23,6% - над трудоспособна възраст (82 106 души). В началото на изследвания период (31.12.2000 г.) населението на
областта е 382 977 души и е разпределено
както следва: 17,1% (65 455 души) под трудоспособна възраст, 57,6% (220 527 души) в трудоспособна възраст и 25,3% (96 995
души) - над трудоспособна възраст (табл. 1).
Сравнена със същите категории население в
страната, Старозагорска област разполага с
по-голям процент население под и над трудоспособна възраст, а хората в трудоспособна възраст са с около 7% по-малко от средното за България. Стойностите показват неблагоприятна тенденция в числеността на населението, участващо в трудовия процес.

Табл. 1. Сравнителни данни за населението под, в и над трудоспособна възраст за периода 2000–2010 г.
Година
2000
2005
2010
брой
1373342 1047051 1032440
Под трудоспособна възраст
%
16,9
13,6
13,8
брой
4748150 5343220 5141057
България
В трудоспособна възраст
%
58,3
69,2
68,5
брой
2027976 1328479 1331371
Над трудоспособна възраст
%
24,8
17,2
17,7
Население
към 31.12.
брой
65455
54283
51977
Под трудоспособна възраст
%
17,1
15,1
15
Област
брой
220527 220709 213329
В трудоспособна възраст
Стара Загора
%
57,6
61,3
61,4
брой
96995
85211
82106
Над трудоспособна възраст
%
25,3
23,6
23,6
Източник: НСИ, ТСБ - Ст.Загора, собствени изчисления.
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5. Човешките ресурси в селските райони на
област Стара Загора
Населението на селските общини в област
Стара Загора (към 31.12.2010 г.) наброява
общо 108 483 души, което е 31,23% от общото население на областта и 28,04% от населението на селските общини в Югоизточен район
(области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол). Разглеждайки данните в динамичен ред,
през последните 11 години едновременно с
общото намаление на населението на областта,
се наблюдава пропорционално намаление на
населението в селските райони, с лек превес
на тенденцията при селските спрямо общата в
рамките на 0,4-0,8% (фиг. 1).

Фиг. 1. Население на област Стара Загора 20002010г.

По общини разпределението на населението
е съответно Чирпан - 21%, Раднево - 20%,
Гълъбово - 13%, Павел баня - 13%, Мъглиж 11%, Братя Даскалови - 9%, Гурково - 5%,
Николаево - 5% и Опан - 3% (фиг. 2).

Фиг. 2. Разпределение на населението в селските
райони по общини

Най-голям брой хора са съсредоточени в
община Чирпан (23 083 души), която включва
20 населени места и заема трето място по

обща площ и първо по територия на населените места. В дъното на класацията е община
Опан, която е с 3 497 души население, разположено на 257,5 км2 (предпоследно място) в
13 населени места с 5,236 км2 територия.
Разпределението на населението в селските
райони на Старозагорска област по възрастови
категории в края на 2010г. е както следва:
15,5% (16 869 души) под трудоспособна възраст, 55,2% (59 853 души) в трудоспособна
възраст и останалите 29,3% - над трудоспособна възраст (31 761 души). В началото на
изследвания период (31.12.2000 г.) населението наброява 124 986 души и е разпределено
както следва: 16,5% (21 107 души) под трудоспособна възраст, 50,5% (63 129 души) - в
трудоспособна възраст и 33% (40 750 души)над трудоспособна възраст (фиг. 3).

Фиг. 3. Население на селските райони в област Стара Загора под, в и над трудоспособна възраст (20002010г.)

Населението на селските райони на област
Стара Загора под трудоспособна възраст към
31.12.2010 г. е 15,5% от общия брой. То
представлява и 32,5% от хората под трудоспособна възраст на областта. През последните 11
години се движи в граници от 15,3-16,9% с
тенденция на намаление в резултат на занижена раждаемост. Най-нисък процент население
под границата на трудоспособна възраст има в
община Опан (1,7%), а най-висок - в община
Чирпан (21,3%). За периода от 2000 г. до
2010 г. вкл. тази категория население като
цяло в селските общини е намаляла като абсолютна стойност с 4238 души.
Трудоспособното население съставлява найголяма част от населението на селските райони
и наброява към 31.12.2010 г. 59 853 души
или 55,2% от общия брой в тези общини и
28,1% от трудоспособното население на областта. Най-малък е делът на трудоспособното
население в община Опан - 2,4% през 2010 г.
137

Красимира Тонева

от трудоспособното население на областта.
Характерно за тази община е по- ниският дял
на трудоспособното население за сметка на
хората над трудоспособна възраст, които са
50,8% в административната единица. През
2000 г. съотношението като абсолютна стойност е 33%/57,5%, а в края на анализирания
период 41,1%/50,8%. Повишението на дела на
хората в трудоспособна възраст в общината
със 7% пункта се дължи на промяна в законодателството на Р България, довело до покачване на границата на над трудоспособната възраст на населението през 2006 година.
Най-голям дял в категорията население в
трудоспособна възраст има община Раднево 21,8%, независимо че тя не е с най-голям брой
население сред общините, дефинирани като
селски. Раднево бележи спад в тази група хора
с 0,4% пункта спрямо 2000 г.
Населението във възраст, когато човек
приключва активна трудова дейност заема втори по големина дял от хората, населяващи селските региони - 29,3% в края на 2010 г. Спадът в броя на населението в тази възрастова
категория с 3,6% в сравнение с 2000 г. се
дължи не само на намалението на общия брой
население, но и на завишаване на възрастовата
граница в полза на трудоспособната възраст;
както и на миграциите на извън трудоспособно
население от градски към селски общини. Община Чирпан е с най-голям дял над трудоспособно население (22,1%-22%), а общините
Николаево(3,6-3,5%) и Гурково(3,9-3,6%) - с
най-малък.
От общо наетите през 2009 г. 113 480 души по трудово и служебно правоотношение, 32
918 са в селските региони, което е 28,9% от
общия брой на наетите в областта. Хората,
упражняващи трудова дейност са от 27,1%
през 2000 г. до 30,3% през 2009 г. от общия
брой население в селските общини.
През 2009 г. най-нисък е процентът на наетите в община Николаево- 16,9% от общия
брой на хората в трудоспособна възраст, където се наблюдава и най-голям скок в заетостта
на населението от началото на периода, когато
37,7% от трудоспособните човешки ресурси на
общината упражняват трудова дейност. Общините Братя Даскалови и Опан са също в границите на 23-26% заетост на населението си.
През периода 2000-2009 г. общината с наймногобройно население - Чирпан бележи спад с
близо 2% в заетостта на хората.
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От 14 427 работещи фирми от нефинансовия сектор през 2009 г. на територията на област Стара Загора 2 606 са в селските общини,
което е едва 18% от общия брой. Средно по 19
функциониращи предприятия се падат на населено място в деветте селски района, а в останалите две общини предприятията са средно по
203 на селище. Това показва, че в градовете
Стара Загора и Казанлък, с населените места
около тях, са съсредоточени по-големия брой
работещи фирми на областта.
Регионалните данни за среден списъчен състав през 2009 г. показват 29% от наетите лица
в областта са в работещите предприятия на
територията на селските общини. Най-висок е
процентът на среден списъчен състав в община
Раднево – 41,8 и Гълъбово – 28,0, а най-нисък
– в община Опан – 1,2.
По сектори, съгласно КИД-2008, в селските
райони най-висок среден списъчен е съставът в
добивната промишленост (В) – 22,6%, следван
от преработващата промишленост (С) – 18,7%,
производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия (D) – 14,2%, строителство
(F) – 8,7%. Най-малък дял имат работещите
във сектор финансови и застрахователни дейности (K) – под 0,1%.
По общини разпределението е както следва
(преобладаващи сектори):
- Братя Даскалови – в преработваща промишленост (С) – 40%, в селско, горско и
рибно стопанство (А) – 13,1%;
- Гурково – 41,2% в преработваща промишленост (С), 14,4% в селско, горско и рибно
стопанство (А) и 11,2% в търговия; ремонт
на автомобили и мотоциклети (G);
- Гълъбово – в производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия (D) –
22,8,%, 22,6% - в строителство (F), 18,8%
- в добивна промишленост (В), 18,4% - в
преработваща промишленост (С);
- Мъглиж – 19,7% в транспорт, складиране и
пощи (Н), 17,4% в образование (Р), 15,2%
в селско, горско и рибно стопанство (А) и
13,4% в преработваща промишленост (С);
- Николаево – 25,8% в административни и
спомагателни дейности (N), 24% в образование (Р), 14,2% в селско, горско и рибно
стопанство (А), 12,1% в търговия; ремонт
на автомобили и мотоциклети (G);
- Опан – в преработваща промишленост (С)
и образование (Р) по 21%, в селско, горско
и рибно стопанство (А) в търговия; ремонт
на автомобили и мотоциклети (G) – 18,6%;
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Павел баня – 27,8% в преработваща промишленост (С), 15,6% в хотелиерство и
ресторантьорство (I), 12,5% в образование
(Р) и 10,1% в търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G).
- Раднево – в добивна промишленост (В) –
41,2%, в производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия (D) –
18,4%, в преработваща промишленост (С)
– 13,3%;
- Чирпан – 25% в преработваща промишленост (С), 13,6% в селско, горско и рибно
стопанство (А) и 11,2% в търговия; ремонт
на автомобили и мотоциклети (G).
Данните са показателни за среден списъчен
състав на заетите лица във фирмите, извършващи дейност на територията на съответната
община. Предполага се, че по-голямата част от
работещите живеят там, където се намират
предприятията, т.е. човешките ресурси намират
професионална реализация в посочените икономически сектори.
-

Основни изводи
1. Наблюдаваните негативни тенденции относно броя на хората под трудоспособна възраст предполагат все по-голям дефицит на
трудоспособен човешки фактор в селските
региони на област Стара Загора в средносрочен план.
2. Въпреки трайните перспективи на намаление на броя на населението, броят на трудоспособната част от човешките ресурси е
нараснал в резултат на промените в българското законодателство, довели до увеличаване на трудоспособната възраст при
двата пола.

3. Икономическото развитие на всяка една от
общините очертава тенденциите в професионалното развитие и трудовата реализация
на човешките ресурси. Изследванията показват, че на територията на област Стара
Загора човешките ресурси в две от идентифицираните девет селски общини намират
професионална реализация в енергийното
производство, въгледобива и съпътстващи
отрасли – сектори традиционно нетипични
за селски региони. В останалите общини
възможностите на човешките ресурси са в
селското стопанство, горското стопанство
и свързаните с тях преработвателни сектори; услугите в областта на търговията.
4. Не се оползотворяват напълно наличните
ресурси (климатични, горски, планински,
реки и язовири, минерални води, традиционен бит и култура) за развитие на туризма
във всичките му форми за разширяване
възможностите за професионална реализация на хората в Старозагорските селските
райони.
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HUMAN RESOURCES IN RURAL AREAS OF STARA ZAGORA REGION – CONDITIONS
AND OPPORTUNITIES FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Krasimira Toneva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
Human resources of each nation are natural condition and prerequisite for building of its prosperity and sustainable development. The European Union policy of continuously development and social prosperity of the labour
factor creates precondition for its detailed study and analyzing at a local and regional level. With its advantageous
geostrategic position, with the assurance of security and territorial quality and human resources with varied and
intensive restructuring economy, Stara Zagora region has emerged as one of the significant regions in Bulgaria.
The aim of this report is to analyze the situation, follow the trends and opportunities for professional development
of human resources in rural areas of Stara Zagora region.
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ЕМОЦИОНАЛНИЯТ ИНТЕЛЕКТ – ОПРЕДЕЛЯЩ ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ИНОВАЦИОННО ЛИДЕРСТВО В СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ
Мариана Ушева
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Резюме
Наличието на осъзнат и развит емоционален интелект (EQ) като съвкупност на умствени способности, свързани с обработката на емоционална информация е от ключово значение за съвременния мениджър и лидер на
екип. Емоционалният интелект включва в себе си способностите, които непосредствено влияят на успешността
на личността и нейната адаптивност в работната среда. Като комплекс от наклонности и заложби (осъзнати или
подсъзнателни) EQ позволява разпознаването и управлението на своите и чуждите емоции в мениджърската
практика, използването на емоциите за решаване на проблеми и конфликтни ситуации, създаване на позитивен
емоционален фон в екипната работа. EQ е в основата на съвременния мениджмънт на взаимоотношенията, отличаващ се с управление на емоционалната сфера, адаптивно поведение, личностна и екипна успешност. EQ
на лидера дава възможност за удовлетворяване на едни от най-важните потребности на членовете на екипа –
емоционалните и свързаните с тях екзистенциални, социални, престижни и духовни потребности. Това от своя
страна повишава мотивациятана членовете на екипа, ориентира ги към максимална личностно-професионална
ефективност и намаляване на разходите за управление. Емоционалният интелект позволява на мениджъра да
се отнася към подчинените като към цялостни личности, които въздействат на емоционалния фон на работната
среда със своите чувства, идеи, потребности, способности и амбиции. Именно емоционалният интелект помага
на ръководителя да развива персонала и да поддържа висока самооценка във всеки служител. Емоционалният
интелект включва в себе си още самосъзнанието и контролирането на емоционалните импулси както от страна
на лидера, така и на неговия екип, упоритост, ентусиазъм и мотивация, съпричастност (емпатия) и социални
умения. Това са качества, които бележат иновативното лидерство в съвременния мениджмънт и гарантират
създаването на високоефективни екипи от успешни и мотивирани служители.
Ключови думи: емоционален интелект (EQ), лидерство, екип, мениджмънт.
Key words: emotional intelligence (EQ), leadership, team, management.

Увод
Понятието „интелект”1 (от лат. intellectus –
познание, разбиране) е термин, с който се определя човешката способност за разсъждаване,
анализ и синтез на информация. Най-общо в
разговорния език под интелект се разбира способността на човек да мисли, да възприема и
осъзнава дадена информация, както и да си
служи с нея [13]. Често се прави паралел между интелигентност и креативност, но трябва да
отбележим, че това са две различни неща. Подходът на „интелекта” поставя наличното познание в различна форма. Той е логичен, мисленето е ковергентно, липсват ресурси. От друга
страна креативността се отличава с изобретателност и възможности за свободни асоциации,
водещи до неочаквани решения и нетрадиционни подходи, често може да се създаде нещо
1

принципно ново. Психолозите смятат, че креативните и творчески личности се отличават с
така нареченото дивергентно мислене2: „ветрилообразно” търсене на решение на проблемите, което им позволява да намират необичайни
(нетрадиционни) решения или да предлагат
множество решения. Така креативността е поблизо до емоционалния интелект, който принципно се различава от „интелекта” като общо
понятие.
Едно от най-простите определения на емоционалния интелект е, че това е способността
на човек да възприема, оценява и разбира своите и чуждите емоции, и умението да управлява емоциите. Емоционално интелигентните хора добре се владеят и са способни на ефективно взаимодействие с околните. От владеенето

Ще използваме понятието „емоционален интелект” макар в, преведената на български, литература повече се среща „емоционална интелигентност”. Смятаме, че независимо от това, че двете понятия интелект и интелигентност се разглеждат в
българския език като синоними, „емоционален интелект” е по-общо и по-подходящо за разглежданата проблематика (като
сравнение на широко известното IQ и навлизащото през последните години EQ).
2
Дивергентното мислене е разнопосочно, комплексно мислене, което не се задоволява с най-достъпното решение на един
проблем и най често се стига до нетрадиционен отговор и решения, за разлика от конвергентното мислене, включващо логическо използване на минал опит и знания за намиране на решение.
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на емоциите и способността за тяхното управляване до голяма степен зависи от успеха на
личността както в професионален, така и в личен план.
Психолозите, както и представители на други научни дисциплини, а също така множество
лидери на организации признават, че емоционалният интелект има жизнено важно значение.
Някои от изследователите дори смятат, че емоциите в по-голяма степен от интелектуалните
способности определят мисленето и взаимоотношенията на хората. Ето защо съвременните
лидери могат да се съсредоточат и пряко да
въздействат върху емоциите, така, че да ги насочат към подобряването на емоционалния фон
и увеличаване на мотивацията на служителите,
което ще бъде от полза за цялата организация.
Резултатите от изследване, проведено от Политехническия институт на Ренслър (Rensselaer
Polytechnic Institute) [12] показва, че повнимателните и по-чувствителни към чуждите
емоции предприемачи печелят повече пари.
Днес са актуални изследвания, насочени към
прогностичното значение на EQ - набор от умствени способности, свързани с обработката на
емоционална информация. Авторите на модела
на способностите разглеждат EQ като предиктор на просоциалното поведение, а привържениците на смесените модели - като ключов
фактор за успех в комуникациите и професионалната дейност [4]. Изследванията показват,
че наличието на емоционален интелект е предпоставка за ефективни организационни умения
на лидера и подходящо поведение в организацията. Изведена е положителна корелация между нивото на емоционалния интелект на лидера
и аспектите на субординационната подчиненост
[3]. Проучена е връзката между емоционалния
интелект и лидерството [1], чрез използването
на тестовете на постиженията [2] и решаването
на проблемни ситуации [5].
Ще разгледаме емоционалният интелект като определящ фактор за развитието на иновационно лидерство в съвременния мениджмънт в
две посоки: в сравнението IQ и EQ и влиянието
върху съвременния мениджър – лидер на екип
и екипната ефективност.

1. Интелект и емоционален интелект
Още през 1912 г. немският психолог Уйлям
Щерн предлага интелектуалните способности
на човека да се измерват чрез вече добре познатия коефициент IQ. След 83 години друг изследовател - Даниел Голман3 заявява, че поважен от IQ, е коефициентът на EQ – емоционалният показател на интелекта, тъй като контрола над собствените емоции и способността
да се възприемат чувствата на другите характеризират по-точно интелект, отколкото способността да се мисли логично. Според неговите изследвания [9] за ефективността на управленската работа решаващо е значението именно на EQ - успехът на 85%, се определя от този фактор и само на 15% - от IQ. Нека разгледаме една опростена съпоставка на зоните на
влияние на EQ и IQ (табл. 1) [7].
Табл. 1. Зони на влияние на EQ и IQ
IQ
EQ
Истина
Вяра
Факти
Чувства
Контракти
Контакти
Закон
Справедливост
Съвети към себе си
Осъзнатост на другите
Свои изводи
Разбиране на другите
Свои знания
Изразяването на другите
Говорене
Питане
„Блъскане”
„Теглене”

Изследванията на Голман потвърждават хипотезата, че умението да се слушат и чуват
околните е много по-важно от умението да се
използват собствените знания, а умението да се
задават правилните въпроси е много по-важно
от умението да се дават преки и точни указания. Според нас всички тези умения е необходимо да се разглеждат като единна цялост и
важна част от управленската характеристика на
съвременния мениджър и лидер на екип и не е
съвсем коректно да се противопоставят.
Макар, че не можем да не се съгласим с
идеите на Голман, Бояцис и Маки [6], че разбирането на ролята на емоциите в екипа е една
от изключително важните характеристики на
успешните лидери и че е погрешно в съвременния свят емоциите да се възприемат само

3
Даниел Голман (Daniel Goleman) в основополагащата си статия “Качества, присъщи на лидера” (“What Makes a Leader”),
публикувана през 1998 год. в Harvard Business Review, се опитва да отговори на въпроса кои са основните характеристики,
с които трябва да се отличава ефективния лидер. Той пише: “Умът и техническите навици не са толкова важни. Те по-скоро
играят ролята на ”прагови способности” Това, без което лидерът не може е емоционалният интелект”.
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като нещо интимно и не поддаващо се на измерване.
Нека от гледна точка на горецитираното още
веднъж се опитаме да дадем определение на
това що е емоционален интелект. EQ е набор
от възможности, които позволяват да се разпознават и управляват собствените и емоциите
на другите, и да се използват емоциите за решаване на бизнес проблемите. Тоест, именно
тези способности, които пряко влияят върху
успеха на индивида, неговата способност за
адаптация към околната среда, възможностите
му за общуване и взаимодействие с околните и
разбирането и приемането на себе си.
Вече много представители на различни научни дисциплини признават, че емоционалният
интелект има жизнено важно значение в съвременния бизнес. Някои съвременни изследователи дори допускат, че емоциите в много поголяма степен от интелектуалните способности
определят мисленето на хората и човешките
взаимоотношения. Ние смятаме, че истината е
по-скоро някъде по средата. В смисъл, че и
двете: и интелектуалните, и емоционалните
способности заедно влияят на мисленето, поведението и дори на начина на вземане на решение на съвременния човек. До този извод ни
довеждат изследванията, че емоционалният интелект се разглежда като комбинация от четири
компонента или способности[10]:
1. Възприятие, идентифициране на емоции
(своите и на околните), изразяване на
емоции. Става дума за способността да
се идентифицират емоциите чрез физическото състояние, чувствата и мислите;
да се определят емоциите на другите
хора чрез произведенията на изкуството,
речта, звуците, външния вид и поведение; точно да се изразяват емоции и
потребности, свързани с определени
чувства; да се различат истинското и
фалшиво изразяване на чувства.
2. Фасилитация на мисленето - способността да се предизвика и след това се
контролира определена емоция. Това
означава, че емоциите насочват вниманието към важна информация, помагат
при разсъжденията и за изграждането на
"памет на сетивата" (или „памет на чувствата”). Промените в настроението от
оптимизъм към песимизъм също се влияят от емоциите, а различните емоционални състояния по специфичен начин
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помагат при избора на конкретни подходи за решаване на проблеми.
3. Разбиране и анализ на емоциите - способността да се разбират по-сложни
емоции и емоционални преходи, да се
използват емоционалните знания. Разбирането на емоциите е възможността за
класифициране на емоциите и разпознаване на връзките между думи и емоции;
интерпретация на значението на емоциите, свързани с взаимоотношенията; разбиране на сложните (амбивалентни) чувства; осъзнаване на прехода от една
емоция в друга.
4. Управление на своите емоции и чувствата на другите. Това регулиране на емоциите, необходимо за емоционалното и
интелектуално развитие, което помага
да се запази откритостта към позитивни
и негативни чувства; предизвикване на
емоции или избягването им в зависимост
от информативността или полезността
на всяка конкретна емоция.
2. Емоционалният интелект и ефективността на
лидера и екипа
2.1. Съвременният лидер и EQ
Повечето изследвания и книги, посветени на
емоционалния интелект по едни или друг начин
са свързани с лидерството. Основната идея,
която се проследява във всички публикации, че
всички успешни съвременни лидери са хора с
добре развита емоционална интелигентност.
Причините, които се извеждат на преден план
най-често са няколко [11]:
Първо, развитието на емоционалния интелект помага на личността да се отърве от много страхове и съмнения и да започне да действа и общува с хората с намерението да постигне целите си.
Второ, наличието на емоционален интелект
позволява да се разберат мотивите на другите
хора, да се „четат като книга”. А в мениджърската практика това означава - да се намерят
точните хора и да комуникира ефективно с тях.
Ето защо множество съвременни изследователи стигат до извода, че лидерът не е задължително да има висок коефициент на интелигентност. Неговата EQ му позволява да се обгражда с умни хора и насочва, управлява и използва за целите на фирмата техните способности и таланти. Това от една страна според
нас е вярно – лидерът не може да съществува

Мариана Ушева

без силен и успешен екип, от друга – не съвсем. Според нас, за да се ръководят, управляват и насочват способни, умни, „гениални”
служители” е необходимо наличието на достатъчно висока не само EQ, но и IQ, тъй като управленската работа е свързана с проявата и на
двата интелекта. Още повече, че както отбелязахме по-горе, зоните им на влияние са различни.
Разбира се, не можем да не се съгласим, че
лидерите имат своеобразна „заразяваща” сила
на емоциите. Когато един лидер излъчва енергия и ентусиазъм, екипът (и фирмата) му просперира. И обратното – когато „сее” разрушения, разногласия и изобщо създава дисхармония – бизнесът „отива към дъното”. Дългосрочните наблюдения на големи световни компании показват, че "емоционалните лидери",
независимо от ранга им, се отличават не само
с високо професионално майсторство и владеене на специфични управленски методи за въздействие, съчетани с изградена и действена управленска проницателност, но и със способността си да „стигат” до хората: да вдъхновяват, въодушевяват, да поддържат висока степен
на личностна и професионална мотивация, отдаденост на работата и лоялност към фирмата.
Притежаващите емоционален интелект ръководители и наричаме “трансформационни”
или “харизматични”. Тоест, емоционалноинтелигентни лидери, които имат обаяние, самосъзнание и самоконтрол. Харизматичните
лидери убеждават чрез емоциите и чувствата на
подчинените си. Трансформационното лидерство поставя акцент върху личностните качества, убеждения и ценности на лидера, който
подпомага разгръщането на потенциала на всеки служител, вдъхновява и е способен да промени от личностната ценностна система до организационната стратегия и култура.
Казано по друг начин съвременните лидери
създават образ на бъдещето и мотивират служителите си да превърната мечтата в реалност,
стимулирайки ги с нови цели. А това задължително изисква използването на компонентите на
емоционалния интелект.
Високото ниво на самосъзнание, съчетано
със способността да управлява емоциите си
(която бихме нарекли „лидерски емоционален
самоконтрол”), позволява на лидера да демонстрира увереност, самочувствие и да вдъхва
доверие и уважение на подчинените си [8]. Освен това, умението да управлява емоциите на
другите хора или да ограничава (сдържа) тези

емоции помага на лидера обективно да оцени
потребностите на подчинените, които може да
се крият зад спонтанната проява на чувствата.
Силните негативни емоции (гняв, разочарование или депресия, например) са в състояние да
засилят егоцентризма на ръководителя и да му
попречат да разбере нуждите на околните.
Липсата на емоционален самоконтрол не позволява на лидера и да погледне на ситуацията
от различни гледни точки.
Както отбелязахме по-горе, емоционалното
състояние на лидера неминуемо влияе на атмосферата в екипа, отдела или организацията.
Изследванията доказват, че емоциите (независимо положителни или отрицателни) се предават от човек на човек. Обществото на позитивни и енергични хора създава положителен емоционален служебен фон, и обратното – личностният негативизъм често води и до професионален такъв. Ето защо емоционалния самоконтрол на лидера, неговата уравновесеност и
вътрешна мотивация служат за пример, вдъхновяват и стимулират творчеството и таланта
на подчинените. Оптимистичният и енергичен
лидер е в състояние да увеличи цялостната
професионална активност в организацията. А
чувствителността и умението да взаимодейства
на емоционално ниво с другите помагат да ги
мотивира, вдъхновява и обединява в името на
общата цел.
Може би най-важната особеност на емоционалния интелект на лидера е в това, че му позволява да се отнася към подчинените си като
към цялостни личности със своите чувства,
мисли, идеи, потребности, способности и мечти. Именно EQ помага на мениджъра да развива и повишава нивото на човешките ресурси
във фирмата и да поддържа личностното и
професионално самочувствие на всеки служител.
В съвременното иновационно лидерство
емоционално интелигентният лидер създава
атмосфера на доверие и уважение, дава съдържание на работата на подчинените, така че
те се стремят не само да удовлетворят личните
си потребности, но и да донесат максимална
полза на организацията.
2.2. Екипната ефективност и EQ
Емоционалното лидерство мотивира членовете на екипа и подкрепя тяхната всеотдайност
и добросъвестно отношение към работата. Управлението въз основа на улавяните от лидера
емоционални сигнали засилва и укрепва единс143
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твото и сплотеността на членовете на екипа и
стимулира изграждането на лоялност.
Изследванията показват, че всеки екип, дори
и в който работят наистина изключителни професионалисти, може да взема неподходящи
(неадекватни) решения, заради заяждания, съперничество или лични амбиции. С други думи
екипите работят по-добре от индивидуалностите само когато е налична висока степен на
емоционален интелект.
Трябва да подчертаем, че при установяването на груповите норми важна роля играят лидерите на екипите, които умеят пълноценно да
използват положителните емоции на служителите и са способни да създадат екипи с висока
степен на емоционален интелект.
Груповият емоционален интелект изисква
същите умения, които се проявяват от отделните личности: самосъзнание, самоконтрол, социална емпатия и способност за управление на
взаимоотношенията.
Изводи
Работният процес на много специалисти се
характеризира не само с успешното прилагане
на теоретични знания и практически умения, но
също така и със способността да се общува с
хората. Особено важно е това за съвременния
мениджър и лидер на екип, сред чиито основни
професионални характеристики трябва да бъде
и наличието на емоционален интелект.
EQ включва самосъзнание и контрол на
емоционалните импулси, упоритост, ентусиазъм и мотивация, съпричастност (емпатия) и
социални умения. Това са качества, които вече
доказано са налични при всички преуспяващи
хора. Емоционалният интелект включва също
мотивационен компонент – стремеж към все
по-високи постижения, активност, инициативност, подчиненост на емоциите на набелязаните цели, а също така оптимистичен подход към
живота. В емоционално интелигентното лидерство се проявяват и социални умения - способност да се предизвика желаната реакция от
страна на другите, склонност към постигане на
взаимно разбирателство и значими цели. Способност да се култивират положителни емоции
както в самия лидер и неговия екип, така и във
всички служители на фирмата.
Под развитието на емоционален интелект се
разбира формирането на възможности, които
помагат за разбирането на емоциите и целите
на личността, саморегулиране на чувствата,
разбиране на емоциите другите хора. EQ е не144

обходимата база за развиване на способностите на лидера и неговия екип за: идентифициране и разбиране на собствените си емоции и
техния ефект върху ефективността в професионален план; създаване на оптимално емоционално състояние в различни ситуации; адаптиране към емоционалния фон в бизнес-средата
и т.н. Освен това EQ позволява да се вземат
решения и ефективно да се управлява въз основа на рационалното използване на ирационални, външно неподредени (а понякога и противоречиви) сигнали на емоционалната среда
на организацията. Лидерът с развит EQ ще задейства скритите резерви и възможности на организацията, постигайки при това максимални
резултати.
Така емоционалният интелект е в основата
на емоционалното лидерство, а то – фундамент на емоционалния мениджмънт. С други
думи, управлението на емоционалните ресурси
на организацията с цел повишаването на нейната ефективност е една от най-важните иновации в съвременния мениджмънт.
Накрая, нека завършим с една от все повече
разпространяващите се бизнес-поговорки на
ХХІ век: „Благодарение на IQ човек започва работа, а благодарение на EQ – прави кариера”.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE - A DETERMINING FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF
INNOVATIVE LEADERSHIP IN MODERN MANAGEMENT
Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
The presence of conscious and developed emotional intelligence (EQ) as a set of mental abilities associated
with emotional processing of information is crucial for modern manager and leader of the team. Emotional intelligence includes the ability to directly influence the success of the personality and adaptability in the workplace. As
a set of talents and inclinations (conscious or subconscious) EQ allows the identification and management of their
emotions and foreign management practices, the use of emotions for problem solving and conflict, creating a positive emotional background in teamwork. EQ is the foundation of modern management relations, featuring a field of
emotional control, adaptive behavior, personal and team success. EQ allows the leader to meet some of the most
important needs of team members - emotional and related existential, social, prestige and spiritual needs. This in
turn increases motivatsiyatana team members, orienting them to the maximum personal-professional efficiency and
reduce management costs. Emotional intelligence includes self-awareness and more controlling emotional impulses
from both the leader and his team, perseverance, enthusiasm and motivation, empathy (empathy) and social skills.
These are qualities that mark the innovative leadership in the modern management and ensure the creation of
highly successful teams and motivated employees.
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СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В КАДРОВИЯ
МЕНИДЖМЪНТ
Мариана Ушева
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
Съвременните организации работят в динамично променящи се пазарни условия, което ги принуждава непрекъснато да усъвършенстват системата си за управление на своя основен ресурс - човешкия. Науката за управление на персонала е базова за съвременния мениджмънт и е насочена към оптимизиране и организация
на рационалното използване на човешките и интелектуални ресурси на фирмата. В развитието на кадровия мениджмънт на съвременния етап могат да се идентифицират редица тенденции - от хуманизиране на управленската дейност до мобилността на човешките ресурси в контекста на глобализацията. Системата за управление
на персонала като важна част от всяка организация се трансформира заедно с промените във външната и вътрешната среда на организацията. В модерния мениджмънт се използват множество методи за управление,
оценка и стимулиране на персонала. Те се различават по способите и ефективността на въздействието върху
персонала. Всички методи са органично свързани и условно се разделят на три групи: административни, икономически и социално-психологически. От друга гледна точка те са: методи на принудата, методи на подбудата, методи на убеждаване. С усъвършенстването на управлението на персонала от простото „водене на отчет
на служителите” до управлението на човешките ресурси се променят и подобряват и методите на работа във
всяко едно от тези три направления на кадровия мениджмънт.
Ключови думи: кадрови мениджмънт, човешки ресурси, персонал, тенденции, методи.
Key words: personnel management (PM), human resources, personnel, trends, methods.

Увод
Направлението „кадрови мениджмънт” се
образува в точката на пресичане на множество
науки: теория и организация на управлението,
психология, социология, конфликтология, етика, икономика на труда, трудово право, политически науки и много други. Във връзка с това, че теорията за управление на персонала
или управление на човешките ресурси (която
днес все по-често се нарича кадрови мениджмънт) се развива заедно с различни управленски школи, последните неминуемо налагат отпечатък не само върху същността, но и върху
наименованието. През последните столетия ролята на човека в организацията търпи съществени промени, ето защо се развиват и уточняват и специфични теории за управление на
персонала. Днес се различават три групи теории1: класически теории, теории на човешките
отношения и теории за човешките ресурси.
Сред най-известните представители на класическите теории са Ф. Тейлър, А. Файол, Г.
Емерсън, Л. Урвик, М. Вебер, Г. Форд и др.
Представители на теорията за човешките отношения са Е. Майо, К. Арджерис, Р. Лик и др.
Авторите на теорията за човешките ресурси са
1

А. Маслоу, Ф. Херцберг, Д. Макгрегър и др.
[3, 6, 9] С развитието си, теориите стават все
по-хуманни и акцентът се поставя върху личността на работника или служителя като найважния ресурс за всяка организация.
Така се стига до съвременното схващане, че
от качеството на управлението на персонала
зависи до голяма степен ефективността на всеки бизнес. Усъвършенстването на управлението
на персонала като нови стратегии, технологии
и методи има за цел развитието на персонала в
компанията като модерна и ефективна система, съответстваща на стратегията за развитието на организацията като цяло и интегрирана в
цялостната управленска система. Подобряването на методите и технологията за управление
на персонала е целесъобразно при преструктуриране на управлението на компанията или неговата структура, както и за подобряване
ефективността на отделните финансови и производствени показатели на организацията, централизация или децентрализация на мениджмънта.
Методите за управление на персонала
включват начините, способите за въздействието

Класическите теории се развиват в периода от 1880 до1930 г.; теориите на човешките отношения започват да се прилагат
от началото на 1930 г. и теориите за човешките ресурси са най-съвременните и поставят основата на модерния кадрови мениджмънт.
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върху колективи или отделни работници/служители с цел осъществяване на координация на дейността в процеса на функционирането на организацията. Те са различни в зависимост от конкретните условия и конкретната
фирма.
Системата за управлението на персонала
трябва да осигурява йерархично взаимодействие между нивата на управление (структурни
единици или отдели, ръководители), чиято
принципна характеристика е така нареченото
несиметрично предаване на информация „надолу” (дезагрегиране, детайлизация) и „нагоре”
(агрегиране) по системата на управление. Освен това, тя осигурява рационалната автономност на структурните подразделения на фирмата или отделните мениджъри.
Взаимодействието между йерархичните нива
по вертикала, както и между относително автономните звена на системата за управление на
персонала по хоризонтала трябва по принцип
да съответстват на основните цели на организацията и да бъдат синхронизирани във времето.
За да се осигури устойчиво функциониране
и продължителна експлоатация на системата за
управление на персонала е необходимо да се
предвидят и включат специални „локални (местни) регулатори” [6], които в случай на отклоняване на организацията от определената цел
да поставят служители или звена в „неизгодно
положение”, което да ги предизвика към регулиране на системата за управление на персонала.
Управлението на персонала както по вертикала, така и по хоризонтала може да се осъществява по различни канали: административно-управленски, икономически, правни и др.
Трябва да отбележим, че системата за управление на персонала трябва да се отличава с
концептуално единство, да съдържа достъпна и
разбираема терминология, дейностите на всички отдели и ръководители трябва да бъдат унифицирани „на носещи конструкции” (етапи,
фази и функции) за различните процеси на управление на персонала [2].
Системата за управление на персонала
следва да осигури максимално удобство за
креативни творчески процеси на обосновка, изработване, приемане, реализация и развитие.

1. Съвременни тенденции в кадровия мениджмънт
В развитието на кадровия мениджмънт на
настоящия етап могат да се отбележат определен брой основни тенденции [5], които бързо се
видоизменят, включват както нови форми, така
и връщане към класическите методи в “нов
прочит” при реализацията си. Нека разгледаме
основните шест тенденции, които бележат съвременния кадрови мениджмънт (Табл. 1).
Табл. 1. Съвременни тенденции в кадровия мениджмънт
Първа
Хуманизация на управленската дейност.
Втора
Преход от кадровата работа към управление на персонала (човешките ресурси).
Трета
Промяна на ролята на HR специалистите.
Четвърта Усъвършенстване на методите на управление на персонала.
Пета
Въвеждане на информационните технологии в системата за управление на
персонала.
Шест
Глобализация и мобилност на човешките
ресурси (транснационален състав на човешките ресурси и изграждане на глобални компании); космополитност.

Първата и основна тенденция е хуманизацията на управленската дейност. Съвременните
компании възприемат своите служители като
основният си ресурс и капитал, като ключовата
ценност, с която разполага организацията.
Ценност, която е необходимо да се пази и развива. По същество всяка управленска дейност
е дейност, свързана с управление на хора.
Втората тенденция се състои в преминаването от кадрова работа към управлението на
персонала. Тук се има предвид, че първичната
кадрова работа включва само регистриране и
отчитане на работниците и служителите (често
само като количествен отчет). При управлението на персонала и човешките ресурси вече акцентът се измества върху тактики и стратегии
за използването на човешкия потенциал. Организациите, които дават заявка за конкурентоспособна дейност на пазара неминуемо стигат
до управление, подбор, оценка, обучение, мотивиране и т.н. на персонала, разработват планове за кариерно развитие и професионално
израстване. Тук се включва и търсенето, развитието и задържането на талантливите служители в организацията [7].
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Третата тенденция е в променящата се роля
на HR специалистите и отделите им. Съвременните организации вече включват в структурите си не обикновени отдели „Кадри”, а HR
отдели или Дирекции, занимаващи се целево с
управлението на персонала, а не само с неговото регистриране. Инспекторите или специалистите „Кадри” са заменени с HR мениджъри
и специализирани отдели, професионално занимаващи се с подбор, обучение, кариерно
развитие и т.н. на кадрите на компанията.
Четвъртата тенденция засяга подобряването
на управленските HR практики. Тази тенденция
е обща за всички елементи на управлението на
персонала - набиране и подбор, мотивация,
оценка, обучение, планиране, кариерно развитие, и освобождаване на персонала. Например
през последните години започва широкото използване на методи като Асесмънт център, коучинг, тиймбилдинг, специфично управление по
цели, проекти и т.н.
Петата тенденция се изразява във въвеждането на информационните технологии в системата за управление на персонала. Компютърните технологии се използват във всички аспекти на кадровия мениджмънт - планиране, обучение, оценка на персонала. Съвременните организации прилагат различно програмно обезпечение за воденето на отчет на персонала на
компанията, контрол и водене на документацията. В допълнение, благодарение на Интернет и
други мрежови технологии се появяват нови
форми на взаимодействие между служителя и
организацията – като например SOHO (Small
Office Home Office2).
Шестата тенденция се отнася до световните
глобализационни процеси. Първо, в контекста
на глобализацията, човешките ресурси стават
все по-мобилни не само в страната си, но също така и между различните държави. Конкурентната борба за най-добрите кадри (и особено за служителите, идентифицирани като таланти [7]) вече не е само на ниво компания, но
и на държавно равнище (все по-често през последните години се коментира феномена „изтичане на мозъци”). На второ място се появяват
транснационални компании, чийто служители
са представители на различни държави и култури. При тези обстоятелства се появява ново
предизвикателство в управлението на персонала – организация на хармонично (безконфликтно) и ефективно взаимодействие на служители
2

с различен национален манталитет, национална
ценностна система и култура [8].
По този начин системата за управление на
персонала, като важна част от всяка организация, се трансформира заедно с промените във
външната и вътрешната среда на организацията.
2. Методи за управление на персонала
Промените в спецификата на труда и изискванията на работодателите към персонала водят до трансформация и на системата за управление на персонала в съвременните организации, до привеждането им в съответствие с
бързо променящите се условия на функциониране. В процеса на подобряване на управлението на персонала от обикновеното водене на
отчет на служителите до управлението на човешките ресурси се променят и подобряват и
методите.
Усъвършенстват се методите на управлението на персонала на тактическо ниво на управление. Необходимостта от комплициране на
методите и технологиите за управление на персонала е свързана с промените в процеса на
труда. Те се изразяват в това, че усложняването
на
производство
изисква
все
поквалифициран труд, а тъй като в съвременните
условия знанията „остаряват” много бързо се
появява и потребността от нови нетрадиционни
форми на обучение и управление (например от
разстояние, използвайки компютърните технологии и т.н.).
Подобряват се методите за оценка на персонала, тъй като от качеството на човешките
ресурси в крайна сметка зависи качеството на
работа в цялата организация, и в съвременните
условия е необходимо да се оценяват не само
резултатите от работата или професионалните
знания и умения, а в по-голяма степен личностните характеристики и потенциал на служителя. Постоянно се акцентира вниманието върху
мотивирането на персонала за работа в конкретната организация и стимулирането на неговата лоялност.
Така, в съвременния кадрови мениджмънт
се използват множество методи за управление
на персонала, като всички те се отличават с
различните си способи и ефикасността си на
въздействие върху персонала. Най-известните
са: административни, икономически, социалнопсихологически. Нека ги разгледаме накратко.

Изпълняване на служебните задължения извън офиса (от дома, командировка и т.н.), дистанционно.
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Административните методи определят непосредственото въздействие върху всеки служител - всеки нормативен документ или предписание трябва да бъдат изпълнени безусловно.
Тези методи се фокусират върху такива мотиви
на поведението, като осъзнаване на необходимостта от дисциплина, чувство за дълг, желание на служителя да работи именно в тази организация, културата на трудовата дейност и
т.н.
Административните методи на управление
са основани на принципа на единоначалието
(който съхранява непрекъснатостта на командната верига в организацията), дисциплината и
отговорността, под формата на институционално (организационно) и нормативно въздействие.
Организационното въздействие е насочено към
организация на процеса на производството и
управлението и включва организационно регламентиране, организационно нормиране и организационно-методическо инструктиране [10].
Икономическите методи са елементи на икономическия механизъм с помощта, на който се
осигурява прогресивното развитие на организацията. Най-важният икономически метод на управление
на
персонала
е
техникоикономическото планиране, което обединява и
синтезира в себе си всички икономически методи на управление.
Трябва да се отбележи, че в условията на
пазарна икономика икономическите методи
вземат превес, независимо от това, че характерът им на управленско въздействие е по-скоро
косвен. Това се дължи на факта, че икономическите методи формират икономическите интереси на работника (служителя) чрез индивидуалната или групова материална заинтересованост.
В основата на социално-психологическите
методи на управление е използването на такива
социални механизми, като например системата
на взаимоотношения в колектива, екипната работа, социалните потребности и т.н. В същото

време всички тези методи са насочени към мотивиране на служителите да вършат максимално качествено работата си и да осигурят тяхната лоялност.
социалнона
Тоест,
в
основата
психологическите методи е използването на
социалния механизъм на управлението (взаимоотношения, социални потребности и др.).
Спецификата на тези методи е в използването
на неформалните фактори, интересите на личността, групата, екипите в процеса на управление на персонала.
Социално-психологическите методи се базират на използването на закономерностите на
социологията и психологията. Обект на тяхното
въздействие са групи от хора и отделни личности. По мащаб и способи на въздействие тези методи могат да бъдат разделени на две основни групи: социологически методи, които са
насочени към групи от хора и тяхното взаимодействие по време на работния процес; психологически методи, които целенасочено въздействат върху личността на конкретния човек.
Делението е доста условно, защото в съвременното обществено производство индивидът
не работи в изолация, а в различни като психология групи от хора. Ето защо например едно
от важните нови направления в работата с персонала е психологическото планиране. То е
насочено към формиране на ефективно психологическо състояние на колектива на организацията. Предполага постановка на целите на
развитието и критериите за ефективност, разработването на психологически нормативи (като прагови възможности за всеки служител),
методи за планиране на най-добрия психологически климат и постигането на оптимални
крайни резултати.
Независимо от условното разделяне на тези
три групи, всички методи са взаимносвързани,
но всяка група се отличава със свои специфични подходи, техники и способи, които могат да
се обобщят в следната таблица (Табл. 2).

Табл. 2. Съвременни методи за управление на персонала
Административни, организационни или организациСоциално-психологически методи
Икономически методи (заинтересоонно-административни меваност)
(убеждение)
тоди (принуда)
В основата на администра- Икономическите методи се основа- Социално-психологическите методи за
тивните методи са властта, ват на правилното използване на управление на персонала оказват влидисциплината и изисквани- икономическите закони. Въздейст- яние чрез използване на мотивацията и
ята. Могат да се срещнат вието е от типа „метод на морко- моралното въздействие и са известни
ва”, чрез който според HR специакато „методи на тоягата”
като „методи на убеждението”.
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(продължение)
(„методи на камшика”).

-

-

-

-

формиране на структурата на органите на
управление;
утвърждаване на админи-стративни правила и
норми;
издаване на заповеди и
разпореждания;
подбор и наемане на
работа;
разработване на разпоредби, инструкции и
длъжностни
характеристики;
стандарти на организацията и др.

листите, колкото по-разнообразни
са отговорностите на служителите,
толкова по-ангажирани се чувстват
те с целите на компанията и съответно изпълняват качествено задълженията си.
икономически анализ;
икономическа обосновка;
планиране;
материално стимулиране;
ценообразуване;
данъчна система;
икономически норми и нормативи;
подходящо фирмено обучение и
др.

-

Изводи
Управлението на персонала е фундаментът,
върху който се изгражда и развива съвременния мениджмънт. То е насочено към оптимизацията и рационалното използване на човешките
и интелектуални ресурси за постигане на необходимите за организацията резултати. Днес
професионалният кадрови мениджмънт е преди
всичко рационална система за създаване и управление на различни бизнес проекти и бизнес
структури. За постигането на рационално управление на персонала е необходимо въздействие върху интелектуалния ресурс на всеки отделен служител. При това интелектуалните
възможности на отделния индивид се подчиняват на постигането на общата цел при взаимодействието и сътрудничеството с интелектуалния потенциал на другите служители във фирмата.
С други думи, съвременната система за управление на персонала се базира върху търсенето и прилагането на иновационни методи,
включващи правилната мотивация (административна,
икономическа
или
социалнопсихологическа), които за всеки служител са
достатъчно основание за максимално самоотдаване в професионалната сфера.
Независимо от динамично развиващата се и
променяща се среда принципите на управление
на персонала трябва да отговарят на изисква-
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социално-психологически анализ;
социално-психологическо планиране;
създаване на творческа атмосфера;
социална и морална мотивация и
стимулиране;
стимулиране на инициативата и
отговорността;
удовлетворение на културните и
духовните потребности;
формиране на групи, екипи;
създаване на оптимален психологически климат;
изграждане на социално приемливи норми на поведение;
създаване на система от морални
санкции и поощрения и др.

нията за системност, комплексност и други научни подходи към управлението. Съвременните
методи за управление на персонала трябва да
бъдат построени върху свободата на личността,
чувството за отговорност и лоялност, екипната
работа и зачитането на индивидуалността и таланта, и на тази основа да се формират новите
принципи на кадровия мениджмънт. За да се
повиши качеството на кадровия мениджмънт е
необходимо, след определянето на стратегията
за управление на персонала и принципите за
работа с него, да се оптимизира структурата за
управление на човешките ресурси, процесите и
функциите на управление, съвременните методи за работа с кадрите, системата за мотивация
и стимулиране.
Съвременните тенденции в кадровия мениджмънт акцентират върху това, че ефективното
управление на човешките ресурси гарантирано
повишава конкурентоспособността и адаптивността на организацията. Специално внимание
се обръща на решаването на ключовите въпроси за изработването и реализацията на действена стратегия за развитието на човешкия капитал, оценката на кадровия потенциал и кариерното израстване в съвременните организации.
Развитието и адекватното на съвременните условия управление на човешките ресурси имат
решаваща роля за постигането на икономически растеж и просперитет на всяка компания.

Мариана Ушева
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CURRENT TRENDS AND KEY MANAGEMENT METHODS IN PERSONNEL
MANAGEMENT
Mariana Usheva
Neofit Rilski South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
Modern organizations operate in a dynamically changing market conditions, forcing them to continuously improve our management system of its main resource - human. Science of managing staff is a base for modern management and is aimed at optimizing and organization of rational use of human and intellectual resources of the
company. In the development of personnel management at this stage can identify several trends - from humanization of management to the mobility of human resources in the context of globalization. The system of personnel
management as an important part of any organization is transformed along with changes in external and internal
environment of the organization. In modern management is used multiple methods of management, evaluation and
promotion of staff. They differ in methods and efficiency impact staff. All methods are interrelated and is divided
into three groups: administrative, economic and socio-psychological. From another perspective, they are methods
of coercion, inducement methods, methods of persuasion. With the improvement of personnel management than
simply “keeping a record of employees” to human resource management change and improve the methods of work
in each of these three areas of personnel management.
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