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НЕОБХОДИМОСТ ОТ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПЛАНОВИТЕ РЕШЕНИЯ НА
ОРГАНИЗАЦИИТЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В статията се систематизират актуални направления за усъвършенстване на плановите решения на организациите в условията на криза. Бизнес средата на съвременните организации се отличава с комплексност и изменчивост, които правят задачата за подобряване на плановите решения първостепенна. Интензивната конкуренция, необходимостта от ускорени иновации и превръщането на знанието в ключов фактор за успех са само
част от разнообразните промени във външната среда и вътрешните променливи на организацията, обуславящи
необходимостта от изграждане на модерна концепция за управление. Във връзка с това могат да бъдат посочени редица възможности за усъвършенстване на плановите решения, насочени към стимулиране на творчеството и адаптивността. На първо място, значителен потенциал в тази насока притежава обвръзката между стратегическото планиране и контрола чрез балансираната карта за оценка на резултатите като основа за метрифициране на управлението. На второ място, първостепенна роля играе изграждането на модерна информационна
система в организацията, която създава множество предимства: провеждане на компетентен анализ като основа за разработване на варианти на решения и тяхната обосновка; повишаване ефективността на контрола; отчитане приноса на всеки сътрудник в процеса на постигане на целите; подобряване структурата на разходите и
повишаване на качеството; стимулиране на комуникациите, ограничаване неблагоприятното влияние на кризата
и др. На трето място, при усъвършенстване на плановите решения трябва да се търсят възможности за непрекъснато учене и прилагане на бенчмаркинг.
Ключови думи: криза, организация, планови решения, стратегическо развитие, управление на промените.
Keywords: crisis, organization, planning decisions, strategic development, change management.

Съвременните организации се сблъскват с
разнообразни проблеми на планирането, които
трябва да бъдат своевременно и компетентно
решени. На първо място, доста често организациите - майки спускат планове на дъщерните
и асоциираните компании без да познават достатъчно добре местните условия. На второ
място, приоритетна задача, която трябва да
бъде решена чрез разработваните планове, е
оптимизацията на персонала в условията на
криза. За целта се вземат директивни решения
за намаляване на числеността на персонала,
като неговият брой се ограничава до изпълнението на жизнено важните функции за организацията. Във връзка с това с особена острота
се поставя въпросът за измерването и нормирането на труда (метрифициране на изпълнението). На трето място, за останалите дейности
се търсят подходящи решения, свързани с аутсорсинг. За целта се организират търгове. Изготвят се политики, правила, процедури и инструкции за провеждане на търговете и за технологията на комуникиране с избрания участник
(обмен на информация; отчитане на изпълнението; начин на разплащане; залагат се количествени и качествени критерии; кои лица ще
отговарят за оперативната комуникация; при
нужда - клауза за поверителност на информа-

цията; при възможност - клаузи за изключителност: компанията да се обслужва с предимство
пред останалите контрагенти; срокове и др.).
На четвърто място, в условията на криза се
правят значителни промени в плановете за обучение и развитие на човешките ресурси. Обучението на персонала е сведено до найнеобходимите знания и умения за извършване
на ключовите дейности, ограничени са широкообразователните обучения за сметка на организациите. Грижата за кариерното развитие на
персонала е отпаднала поради голямо предлагане на пазара на труда. Работата на мениджърите е допълнително усложнена в условията на
конфликти, несигурност и липса на перспективи. На пето място, преди кризата плановете за
непрекъсваемост на бизнеса са формални или
съобразно законови изисквания. Понастоящем
те се разглеждат като приоритетна дейност
(основната дейност е сведена до ключовите
процеси; ограничен персонал; свит пазар с ограничена динамика; ограничен паричен ресурс
и др.).
На базата на изложените по-горе проблеми в
областта на планирането могат да се направят
няколко важни изводи и препоръки за тяхното
решаване. Сериозен потенциал в тази насока
се съдържа в концепцията за метрифициране
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на управлението. Във връзка с това трябва да
се подчертае, че системите за измерване на
резултатите позволяват да се операционализират целите на организацията и да се измери
постигнатото. Те включват разнообразен комплекс от дейности: планиране на резултатите
(формулиране на стратегията - постигане на
целите; разработване на модел за конкретизиране на стратегията - определяне на стратегическите фактори за успех и индикаторите за
оценка на постиженията); направляване процеса на постигане на целите (постигане на целите; важни задачи и разходи - пряко и непряко
осъществяване на резултатите) и проверка и
усъвършенстване на резултатите (определяне
на отклоненията, зони на засилено внимание анализ и измерване: периодичност на наблюдение, първи сигнали за тревога, отклонения за
наблюдение).
Целите заемат ключово място в системата
за управление на организацията. Те определят
основните насоки за развитие на организацията, подпомагат планирането и координацията в
организацията, представляват гъвкав инструмент за оценка и контрол и др. Системата от
цели на организацията включва множество цели
(по формулировка - количествени и качествени;
по период на обхват - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни; по степен на важност стратегически и тактически; по съдържание производствени, маркетингови, финансови и
др.). Тя е разнообразна по отношение на тяхната йерархичност, относителна важност, времева компонента. Това затруднява съществено
оценката на ефективността поради необходимостта от интерпретация на разнородни показатели. Наред с това, за различните фази от
жизнения цикъл на организацията са типични
специфични целеви приоритети.
Правило SMART (на англ. - умен, интелигентен, бърз) за определяне на целите
Все повече организации прилагат това правило в процеса на целеполагане. Според него
добре формулираните цели трябва да бъдат:
- S – specific: реалистични;
- M – measurable: измерими;
- A – acceptable: приети от хората, които
ще работят за тях;
- R – realistic: реалистични;
- T – Time-bound: ориентирани във времето, т.е. с краен срок за постигане.
Целите на организацията се отличават с отношения на хармоничност, конкурентност и
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индиферентност помежду си. Наред с това критериите за ефективност също са разнообразни,
като някои от тях са дори противоречиви: печалба, качество, производителност на труда,
гъвкавост на организацията, съгласие по целите, междуличностни комуникации, управление
на човешките ресурси и др. [9].
В организациите съществуват трудности при
използването на подходящи измерители на дейността, а оттук и на степента на постигане на
целите. От друга страна, много от целите не са
задавени в явен вид или нямат количествено
изражение. По този начин се затруднява процесът на определяне на възникващите отклонения
между цели и постижения, както и вземането
на обосновани решения за преодоляване на отклоненията.
Различните планове на организацията формират система и се разработват на итеративна
основа до окончателното обвързване между
цели, ресурси, рамкови условия и ограничения.
При това стратегическите планове се разработват от ръководителите на висше управленско
ниво на базата на мисията на организацията и
формулираните стратегически цели. Тактическите планове се разработват от ръководителите
на средно управленско ниво на основата на
стратегическите планове и дефинираните тактически цели на организацията. От своя страна,
тактическите планове и оперативните цели са
база за разработването на оперативните планове на низовото управленско равнище. Следователно, целите и планирането са взаимосвързани. Правилно формулираните цели представляват ориентир за действие на работещите в организацията и важен източник за тяхната мотивация, оценка и контрол. В случай, че целите
са неадекватни и непостижими могат да настъпят сериозни затруднения във връзка с изпълнението на разработените планове и ефективното участие на човешките ресурси.
Посредством разработването на система от
планове организацията осигурява гъвкавост в
своето поведение като отговор на непрекъснатите промени в средата.
"Причиняващи хаос фактори. Нужна е нова
стратегическа рамка за работа в условията на
непрекъсната и непредвидима турбулентност.
Днешният свят на завишена взаимосвързаност и взаимозависимост означава и завишен
риск за всяка компания. Критичните фактори,
повишаващи рисковете, са:
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-

-

-

-

-

-

-

Технологичен напредък и информационна революция (cloud computing; виртуализация и емулация, аугментна реалност
и социалните мрежи; подпомагащият ги
софтуер и др.).
Унищожителни технологии и иновации
(мини стоманолеярни заводи; кораби за
превозване на контейнери; настолни издателски системи; цифрова фотография;
полупроводници; персонални компютри;
музикални даунлоди и споделяне на
файлове; електронни книги, VoIP и др.).
„Възходът на останалите” („The Rise of
the Rest”) (ускорено развитие на компании от Китай, Аржентина, Бразилия, Чили, Египет, Унгария, Индия, Индонезия,
Малайзия, Мексико, Полша, Русия, Тайланд, Турция, Виетнам и други найнеочаквани места).
Хиперконкуренция
(Разработване
на
унищожителни стратегии: удовлетворяване на акционерите; по-добро изучаване
на бъдещите желания на клиентите; висока скорост на ответна реакция на конкурентите; използване на изненадата като средство за блокиране на конкурентите. Прилагане на унищожителни тактики:
изпращане на сигнали за стратегически
намерения за доминиране на определени
пазари, които блокират конкурентите;
промяна на правилата на пазара; едновременни или последователни тласъци.).
Суверенни фондове на богатство (Инвестиционен орган Абу Даби; Норвежки
правителствен пенсионен фонд, Китайска инвестиционна компания SAFE; Кувейтска инвестиционна компания и др.).
Околна среда (стратегия за бизнес устойчивост, съпроводена с нарастване на
природозащитните инициативи и „зелените” инвестиции).
Овластяване на клиентите и акционерите
(интензивни комуникации между клиенти
и фирми в Интернет и световната мрежа) [1].

Посочените особености на външната среда
поставят редица предизвикателства пред управленските екипи, свързани с повишаване на
конкурентоспособността в различните й аспекти на анализ и измерване (организация, отрасъл, регион, национално стопанство и др.).
„Големият спад в регионалния индекс на конкурентоспособност, наблюдаван за областите

Враца (с 8 места), Шумен (7 места), Ловеч (с 6
места), е сигнал, че регионалната политика,
провеждана в тези райони изисква значителни
корекции. Причините за тези колебания трябва
да се търсят чрез по-нататъшен анализ на управленските практики на местното самоуправление и местната администрация.” [6].
Във връзка с това особено полезна е интегрираната система за подпомагане процеса на
вземане на решения, която е описана по-долу в
изложението.
Интегрираната система за подпомагане процеса на вземане на решения включва следните
подсистеми: информационно-ориентирана подсистема, моделно-ориентирана подсистема и
подсистема, ориентирана към знанията. Информационно ориентираната подсистема е насочена към събирането и обработката на информация относно динамиката на външната и
вътрешната
среда
на
организацията
(Management Information Systems - MIS). На
компютърна обработка се подлагат данни, които постъпват от различни информационни източници: счетоводни документи, пазарни проучвания, анализи на стопанската конюнктура и
др. Моделно-ориентираната подсистема подпомага процеса на анализ и интерпретация на
данните с оглед различните сценарии в развитието на средата и разработването на алтернативи на решения (Decision Support Systems DSS). Тя включва следните елементи: база данни, база модели, база методи и приложение за
потребителя.
Използването
на
моделноориентираната подсистема зависи в голяма
степен от квалификацията на сътрудниците в
организацията. Ориентираната към знания подсистема се основава на широкото използване
на компютърна техника и има за цел да пресъздава до определена степен човешките способности (Artificial Intelligence - AI). По своята
същност тя представлява експертна система,
чрез която се симулира поведението на експерти при решаването на проблемни ситуации.
Експертните системи включват следните компоненти: база от знания (информация), техника
за решаване на проблеми (приложение на знанията във всеки отделен случай), база данни
(информация за всеки отделен случай) и диалогова компонента [5].
Понастоящем в организациите приоритетна
дейност в областта на управлението чрез цели
са формулирането на бизнес цели по тримесечия в стойност и в натурално изражение (силно
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детайлизирани в натурално изражение) и използването на бонус системи за служители и за
клиенти на топ продукти. В условията на криза
се планира вероятността от загуби. С цел тя да
бъде ограничена се засилват консерватизмът в
очакванията и рестриктивните подходи за управление на риска. Наред с това се предприемат превантивни и оздравителни мерки за
смегчаване на рисковете (редуциране на потенциалните загуби). Закриват се обекти, които
не отговарят на критериите за ефективност. По
отношение на плановете за инвестиции и иновации разполагаемите ресурси са сведени до
минимум (недостиг на собствени средства;
осигуряването на привлечени средства е скъпо). Следователно, наложителна е промяна в
приоритетите и използване на нови методи за
анализ, прогнозиране и планиране.
Съществуват възможности балансираната
карта за оценка на резултатите да се използва
като основа за разработване на системата от
планове на организацията. За целта направленията на работа могат да се систематизират по
следния начин: перспектива „Финанси” - основа на финансовия план; перспектива „Бизнес
процеси” - основа на производствената програма; перспектива "Потребители" - основа на
маркетинговия план; перспектива „Обучение и
развитие” - основа на плана за развитие на човешките ресурси и т.н. [4].
В процеса на разработване на системата от
планове може да се използва следната схема:
1. Стратегически цели.
2. Стратегически фактори за успех.
3. Регистрация на показателите:
- отговорник за резултатите;
- дефиниция на показателя;
- източник на данни;
- периодичност на наблюдение;
- отговорник за данните;
- зони на засилено внимание;
- отклонения за наблюдение;
- първи сигнали за тревога;
- важни задачи и разходи;
- графично представяне на наблюдавания показател.
По своята същност балансираната карта за
оценка на резултатите (Balanced Scorecard)
представлява комплексна програма за промяна, посредством която е възможно да се “изменя практически всеки аспект на организацията”. [3]. Самото наименование (score) акцентира върху необходимостта от ранжиране с оглед
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осигуряването на равновесие между важните
параметри на дейността на организацията в
процеса на управление на промените в нея.
За първи път този подход на метрифициране
на управлението се прилага в рамките на емпирично изследване на 12 предприятия относно
възможностите за усъвършенстване на традиционното финансово оценяване на резултатите
от дейността. Темата на изследователския проект е озаглавена „Измерване на постиженията в
предприятията на бъдещето”. Във връзка с това
Каплан и Нортън разработват балансирана система от финансови и нефинансови индикатори,
като структурират резултатите от дейността в
четири взаимосвързани направления (перспективи) [7]. Главната цел на балансираната карта
за оценка на резултатите е да конкретизира
стратегиите посредством дефинираните четири
перспективи в качеството й на инструмент за
управление на тяхното внедряване. При това
Каплан и Нортън акцентират върху липсата на
обвръзка на стратегията с оперативните дейности на организацията, въпреки че успехът на
стратегията зависи в решаваща степен от процеса на нейното внедряване. Освен това не е
целесъобразно да се отделят един от друг процесът на разработване от процеса на изпълнение на стратегията. Във връзка с това главната
функция на балансираната карта е да направлява цялостния процес на планиране, регулиране и контролиране на стратегическото развитие на организацията, тъй като “традиционните
системи за измерване са морално остарели, с
тях се насърчава грижата само за близката
перспектива; те често водят до тесномащабна
оптимизация” [2], докато балансираната карта
за оценка е подходящ инструмент както за
стратегически, така и за оперативен контрол.
Разработеният от Каплан и Нортън модел
осигурява балансирана оценка на резултатите
от дългосрочната дейност на организацията по
отношение на: външни и вътрешни показатели;
качествени и количествени показатели; монетарни и немонетарни измерители; показатели,
свързани с оценката на минали действия на
организацията (с ретроспективен характер), и
величини, които влияят върху нейния бъдещ
успех (изпреварващи индикатори).
В заключение трябва да се подчертае, че във
всяка организация процесът на планиране е
специфичен. При това не са рядкост случаите,
в които успешното изпълнение на разработените планове е затруднено поради появата на
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съпротива срещу промяната, действието на
различни случайни смущаващи фактори, недостиг на ресурси и време и др. Формулирането на неадекватни цели може да породи проблеми, свързани с дългосрочното успешно развитие на организацията, поради намаляване на
иновациите, стремеж за разширяване на пазарния дял при интензивна конкуренция и т.н. Определянето на непостижими цели и използването на неправилни системи за възнаграждения
се отразяват отрицателно върху мотивацията
на хората в организацията. Преодоляването на
трудностите е свързано с усъвършенстване на
целеполагането, повишаване ефективността на
комуникациите между отделните нива на управление, разширяване на участието на персонала в плановия процес и осигуряване на непрекъснатост на планирането.
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NECESSITY OF PLANNING DECISIONS IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONS IN A
CRISIS
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper systematizes current directions for improving planning decisions in times of crisis. The business environment of contemporary organizations is distinguished by its complexity and changeability, which makes the task
for improving planning decisions vital. The intensive competition, the necessity of accelerated innovation and the
transmission of knowledge into a key factor to success are only a part of the various changes in the external environment and the internal variables of the organization, which determine the necessity of building up a new modern
management concept. In this connection, variety of opportunities for improving planning decisions oriented towards stimulating creativity and adaptability can be indicated. In the first place, considerable potential in this direction has the interaction between strategic planning and control by Balanced Scorecard as the basis of management
metrics. Secondly, a vital role plays the building of modern information system, which creates a great number of
advantages: conduction of competent analysis providing a basis for development of decision options and their reasons; increasing control effectiveness; reporting the contribution of every single employee in the process of achieving goals; improving cost structure and raising quality; communication stimulation; restriction of crisis unfavorable
influence, etc. Thirdly, when improving planning decisions, options for constant learning and benchmarking must
be searched for.
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ПОДХОДИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Динка Милчева
Химикотехнологичен и металургичен университет, София
Резюме
В съвременните условия на развитие на глобализационните процеси и усъвършенстване на пазарните отношения от изключително значение са въпросите свързани с използване на новите управленски технологии, които
дават възможност да се мобилизира управленския потенциал на икономическите субекти от различните сектори на икономиката и да се достигне високо равнище на конкурентоспособност. Въпросите свързани с ефективността на управление на индустриалните предприятия нямат еднозначно решение, поради което възниква необходимост от теоретично обосноваване на категорията „ефективност на управлението”. Целта на разработката
се свежда до проучване, изследване и анализиране на подходите, критериите и показателите за оценяване на
ефективността на управление в индустриалните предприятия.
Ключови думи: конкурентоспособност, ефективност.
Key words: competitiveness, efficiency, industrial enterprises.

Увод
В съвременния мениджмънт индустриалното
предприятие се разглежда, като сложна система т.е. съвкупност от елементи - социални и
техникоикономически и наличието на права и
обратна връзка, формиращи неговата цялост.
Основно в системата е взаимодействието на
нейните елементи, в резултат на което се постига динамичното й равновесие. Именно тази
резултативна работа на съвкупността от елементи в предприятието зависи от ефективното
му управление.
Ефективността на управлението е по-широко
понятие от ефективността на управленския
труд, което произтича от неговото многообхватно съдържание (управленски структури,
функции, дейности, труд) [1]. Ефективността на
управленския труд най-общо може да бъде разглеждана, като социално-икономическа категория, която разкрива зависимостта между получените резултати от определен вид трудова
дейност на управленския апарат и разходите за
постигане на тези резултати. Понятията ефективност на управленския труд и производителност не са идентични. Производителността може да се характеризира с взаимовръзката между резултатите от управленската дейност изразяващи се в реализиран обем работа и разходите на труд, докато понятието ефективност на
управленския труд не се ограничава до обем
управленска работа, а е много по-широко и
всеобхватно. Или, докато за ефективност се
говори при всеки вид управленски труд, то понятието производителност е приложимо само
при определена категория управленски работ12

ници, чиито резултати от труда могат да бъдат
разграничени и количествено измерени. Ефективността е във всеки компонент на управлението, поради което възниква и необходимостта
от нейната оценка - резултат на управленските
структури, управленските решения и управленския труд и т.н.
В англоезичната литература вместо понятието „ефективност” се използува понятието „производителност”, включващо отношението на
количеството единици на изхода към тези на
входа, при отчитане влиянието на редица фактори, включително гъвкавостта на производствената система да удовлетворява различни
изисквания на индивидуални потребители [3].
Ефективността на управлението на индустриалното предприятие отразява взаимовръзката
между управленските цели, съществуващите
условия, ефекта от дейността на управляващата система (субекта), крайните резултати и
ресурсите, които се изразходват. За да бъде
определена е необходимо да има информация,
както за най-общия характер на посочените
зависимости, така и за тяхното измерване там,
където е възможно.
Определянето на обобщаващ показател за
ефективността на управлението трябва да се
реализира от синтеза на частни показатели
свързани с отделни страни на ефективността на
управлението. Ако системата за управление на
предприятието не отговаря на изискванията на
бизнеса, то тогава тя се превръща в спирачка
за развитието и намалява конкурентоспособността, което намира израз върху неудовлетворителните показатели от дейността. В случаите,
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когато предприятието е ориентирано към развитие, разширение и излизане на нови пазари,
проблема за реорганизацията на системата за
управление и повишаване на нейната ефективност е особено актуален. По тази причина при
оценката на ефективността на управлението на
развиващо се предприятие преди всичко трябва
да се установят целите, след което да се направи диагностика на съществуващата система
за управление на предприятието, като първа
стъпка за ефективно управление в съответствие с бъдещите задачи.
Оценката на ефективността на управлението
може да се осъществи чрез множество параметри, които за различните предприятия са
почти постоянни, но самото количествено изражение на параметрите ще има различен приоритет лост за всяко предприятие от гледна
точка на основните подсистеми, функции и
бизнес процеси, които в най-значителна степен
влияят върху резултатите от дейността.
Няма единен стандарт, по който предприятието да оцени ефективността на своето управление. Трябва да се отбележи, че управлението
трябва да бъде толкова ефективно, за да може
предприятието да постигне поставените цели.
Тъй като целите на всяко предприятие са специфични, то на всеки етап от жизнения цикъл
на предприятието, целите и задачите се променят вследствие на разрастването на дейността,
както и съответните корекции върху целите на
предприятието и неговия бизнес.
Връзка и взаимозависимост между понятията
„ефективност”, „ефективност на управление” и
„ефективност на управление на предприятието”
Терминът „ефективност” се разглежда, като
резултат от определен процес, действие. Той е
многоаспектно понятие, което се използва само към целенасочено действие или процес, а
това позволява то да бъде използвано, и като
управленска категория.
Категорията „ефективност” трябва да се
разглежда от качествена и количествена позиция. Същността на категорията отразява качествената страна, докато количествената страна
отразява икономията на време при достигане
на целите на общественото производство в
хода на процеса на възпроизводство, и на отделните негови фази в мащабите на националната икономика, отделните нейни сектори и
стопански субекти. Това може да бъде обяснено с факта, че на всеки етап от развитието на
обществото трябва да се съблюдават условията

за намаляване разходите на ресурси. Категорията „ефективност” има нееднородна вътрешна
структура, и понятията цялостност, многомерност, динамичност и взаимосвързаност, като
различни страни на стопанската дейност могат
да бъдат изразени чрез нея.
Ефективността, като икономическа категория е единствената качествено-количествена
характеристика на резултатите от стопанската
дейност, присъща на всеки процес на възпроизводство, като цяло и в частност на всички
фази (производство, разпределение, размяна и
потребление) и характеризира дейността на
всяко стопанско звено и стопанска система на
всички нива (предприятие или фирма, домакинство, сектор, регион, националната икономика,
като цяло).
Ефективността, като общосистемна категория в зависимост от равнището на управление
се проявява различно, което е обусловено преди всичко от това, че тя е свързана със същността и съдържанието на важни икономически
закони, отразяващи интересите на обществото
като цяло, така и на отделния индивид, като
обхваща всички страни на стопанската дейност.
Управлението е сложен и динамичен процес,
управляван и осъществяван от хората за постигане на поставените цели. Като цяло управленската дейност предполага изпълнение на определени функции, всяка от които е насочена към
решаване на специфични и сложни проблеми,
които стоят за решаване пред предприятието в
неговата дейност.
В такъв аспект, управлението на предприятието ще включва процеса на влияние на неговия колектив и всички страни от неговата дейност за получаване на желаните резултати и
достигане на определените цели. Ефективността на управление определя резултатите, които
отразяват постигането на всички набелязани
цели. Тя е комплексна и многоаспектна категория, която трябва да се разглежда, като съвкупна характеристика на управлението отразяваща степента на достигане на целите в дейността на предприятието. Въпросите за ефективността на управлението от една страна отразяват аспектите за управление на предприятието, но от друга нямат еднозначно решение.
Ефективността, като относителна характеристика за резултативността от управлението
предполага възможност за оценка, анализ и
сравняване на алтернативи свързани с резултатите, пътищата за развитие и др.
13
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Понятието управление на ефективността и
ефективност на управлението се различават по
своето съдържание. Първото предполага целенасочено оперативно регулиране на дейността
в съответствие с направленията свързани с
управлението на ефективността и осигуряване
на съответствие между фактическото състояние на предприятието и зададените параметри.
Понятието ефективност на управлението предполага качествена оценка за дейността на
предприятието или процеса. Ефективността на
управление може да бъде определена, като
сложна, социално-икономическа категория,
която отразява степента за реализиране на поставените цели от предприятието при оптимално
използване на наличните средства и възможностите на управляващата и управляемата подсистема.
Ефективността на управлението трябва да
бъде разглеждана, като система, която може да
постигне успех само при наличието на съответния механизъм. Основните негови елементи
са планирането, координирането, комуникациите, стимулирането и контрола, които са взаимосвързани. Осигуряването на съответния механизъм за ефективно управление става чрез
основните бизнес сфери на предприятието,
като маркетинг, пласмент, производство, качество, финанси, персонал и т.н. Тъй като
ефективността на управлението не се явява
абсолютна за предприятието, тя винаги се оценява, както от гледна точка на предприятието,
така и на обществото, както и в сравнение с
други предприятия. Ако се разгледат подходите
за определяне на ефективността на управлението можем да отбележим няколко основни концепции, които са намерили приложение:
- системна концепция за ефективност на
управлението;
- целева концепция за ефективността на
управлението;
- концепция за ефективността на управлението на база „баланс на интереси”;
- функционална концепция за ефективност
на управлението;
- композиционна концепция за ефективност на управлението.
При определяне на количествената оценка
за ефективността на управлението винаги съществува вероятност за липсата на единен критерий за оценка на съответните резултати. В
това направление са и трудностите свързани с
отнасяне на съответните резултати към определен субект, както и необходимостта за отчи14

тане на фактора „време”, тъй като повече от
управленските действия дават резултати след
определен интервал от време.
Важността на определянето и оценката на
ефективността на управление на предприятието
позволява да се оцени нивото на ефективност
на системата за управление, да се разкрият
наличните и потенциални възможности за развитие, да се осигури необходимата информация за приемане на съответните управленски
решения, както от управленския екип на предприятието, така и от външните ползватели.
Оценяване на ефективността на управление на
предприятието
Ефективно или неефективно е управлението
на предприятието, може да се определи с редица показатели, които могат да бъдат изразени, както словесно, така и числово. Те помагат
само при наличието на определена степен на
знание и опит в управлението, за да бъдат обхванати всички тенденции и се направят съответните общи изводи. При оценка на ефективността на управлението на предприятието трябва да се отчита и това кой извършва оценката и
как се прави обобщаващия извод. За да се оцени ефективността на управлението то трябва
да се разглежда в различни направления. Ефективното управление на предприятието обединява оперативно-тактическата и стратегическата
компоненти.
Общата ефективност на управлението на
предприятието се формира от ефективността
на отделните функционални подсистеми, като
маркетинг, човешки ресурси, производство,
логистика и др., както и от степента на балансираност на управлението на всички подсистеми на ниво общо управление. От тази гледна
точка, ефективното управление може да се
разглежда, както в аспекта на стратегическото,
така и на оперативно-тактическото управление.
Едновременно с това ефективността трябва да
се разглежда и по направленията на различните
системи на предприятието, като: системата за
осигуряване на ресурси; системата за използване на ресурсите; системата за координиране
на бизнес-процесите; системите за контрол на
дейността; системите за целева ориентация;
системите за приемане на решения; за мотивация на персонала; за делегиране и разпределение на отговорностите; за прогнозиране и обучение на персонала.
Ефективността на управлението на предприятието се измерва по два обобщаващи показа-
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теля: резултативен и икономически [2]. Резултативността е показател за успешното изпълнение на поставените задачи в сферата на производството и пласмента. Икономическото измерение показва разходните елементи за постигане на целите. Резултативното измерение показва, доколко предприятието успешно изпълнява
поставените задачи за осигуряване на необходимия обем на производство, продажби и други
задачи. От своя страна, икономическото измерение показва, доколко разходен е този начин
за постигане на поставените цели.
Областите на управление могат да бъдат
диференцирани и в категориите обектнологическо и социално - психологическо управление. Първото обхваща извършването на управленски действия намиращи израз в предвиждане, прогнозиране, анализ, планиране, организиране, даване на указания, поставяне на задачи, координиране и контрол. Обекти на управлението са: процес, функция, информация,
отделните поделения, като елемент на процеса,
изпълнител на функция и др. Обектно - логическото управление е известно, и като административно. При социалнопсихологическото
управление извършваните управленски действия са мотивиране, обучение, развитие, поддръжка и др. Обекти на управление са: отделния човек, групата, действащи в процесите и
изпълняващи функции и задачи. Само непосредственото съчетаване на тези два компонента
създава пълноценно управление и определя
неговата ефективност. Ефективното управление представлява сума от обектно-логическото
и социалнопсихологическото управление. Когато се разглеждат посочените фактори те трябва
да се обединят в единна система, която ще
формира многомерен модел със сложни,
преплитащи се причинно-следствени връзки.
Ефективността на стратегическото управление на предприятието е с приоритет в сравнение с оперативно-тактическото управление, тъй
като то определя направлението за движение и
създава системи за следване на набелязания
курс. Чрез оперативно-тактическото управление се осигурява скорост за движение на предприятието по избрания стратегически курс. Ако
правилно е избрано направлението, то предприятието дори и при не особено висока скорост
може да изпревари конкурентите. При неправилно избрано направление предприятието може да се движи с бързи темпове, но далече от
поставените цели. Със стратегията се определя
какво трябва да бъде предприятието след опре-

делен брой години, какви ще бъдат неговите
продукти, защо те ще се ползуват с търсене и
предпочитание пред конкурентите или това е
стратегическото виждане наречено визия.
Стратегическото управление трябва да определи пътя към дългосрочните цели, който
включва множество междинни етапи. Етапното
движение на предприятието се планира при
отчитане на възможностите му, състоянието на
пазара и влиянието на конкурентите му.
За ефективността на управлението може да
се съди на базата на индикаторите за ефективността и областите им на влияние при управление на предприятието. Тези индикатори могат
да бъдат дефинирани в следните направления:
- работника правилно разбира своите задачи и принос в общия и междинните резултати;
- работника притежава необходимата квалификация и компетентност;
- работника е мотивиран и неговите интереси се съгласуват с интересите на
предприятието;
- работника
притежава
необходимата
енергия за изпълнение на задачите;
- работника правилно се ориентира в общите правила и принципи;
- работника своевременно получава в пълен обем необходимата информация за
изпълнение на задачите;
- при изпълнение на задачите интересите
на работника или поделението се съгласуват с интересите на други работници и
поделения;
- действията на работника са координирани във времето и пространството;
- действията на работника са своевременно подкрепени със съответните финансови, човешки и времеви ресурси;
- задачите и проблемите се решават в реда на тяхната приоритетна значимост;
- решенията се приемат своевременно и
качествено.
Показатели, критерии и подходи за оценка на
ефективността на управление на предприятието
За оценка на ефективността на управлението важно значение има съответствието на системата за управление и нейната организационна структура обект на управление. Оценката на
ефективността на управление се явява важен
елемент при разработване на проектни и планови управленски решения, които определят
нивото на прогресивност на действащата
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структура, разработените проектни или планови мероприятия с цел избиране на най-добър и
рационален вариант на структура или подход за
нейното усъвършенстване. Ефективността на
организационната структура на предприятието
трябва да се оценява на стадия на проектирането, при анализа на действаща структура и
при осъществяване на мероприятия за усъвършенстване на управлението.
Подходите за оценка на ефективността на
различните варианти на организационна структура определят нейната роля, като характеристика на системата за управление. Комплексният набор от критерии за ефективност на последната се формира при отчитане на две направления за оценка на нейното функциониране,
а именно:
- по степента на съответствие на достигане на резултатите установени с целите
на предприятието и
- в зависимост от степента на съответствие на процеса за функциониране на
системата на обективните изисквания
към нейното съдържание, организация и
резултати.
На всеки вариант на система за управление
съответства определено значение на критерия
за ефективност и задачата на управлението се
състои в това да се намери този вариант на
управление, при който съответстващия критерий да приема най-доброто значение. Критерий
за оценка на ефективността при сравняване на
различни варианти на системата за управление
е най-пълното и устойчиво постигане на крайните цели при относително най-малки разходи
за нейното функциониране. Като критерий за
ефективност на производството и управлението
се използват обобщаващи показатели характеризиращи крайните резултати (обем на производството, печалба, рентабилност, време и др.)
и частни показатели използвани за отделните
видове ресурси (труд, основни фондове, инвестиции).
Показателите печалба и рентабилност найпълно характеризират крайните резултати от
дейността, съответно и ефективността на управление. При това следва да се изключи влиянието върху печалбата на тези фактори, които
не са свързани с дейността на даденото стопанско звено.
Обобщаващите показатели отразяват резултата от стопанската дейност и управлението
като цяло, но не в пълна степен характеризират
ефективността и качеството на управление на
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трудовите ресурси. За това се използват частните показатели. Така за оценка на повишаването ефективността на използване на трудовите
ресурси се използва показателя темп на ръст
на производителността на труда, за материалните - материалопоглъщаемостта на продукцията, за основните фондове - фондоотдаването.
При оценяване на ефективността на управлението е необходимо комплексно използване на
цялата система от обобщаващи и частни показатели.
Ефективността на управленската дейност
отнесена към субекта на управление може да
се характеризира с количествени (икономически ефект) и качествени (социална ефективност)
показатели. Количествените показатели за дейността на системата за управление включват:
трудовите показатели - икономията на жив труд
в сферата на управление (численост на работниците, съкращаване на трудопоглъщаемостта
на процесите на управление); финансови показатели-съкращаване на разходите за управление; показатели за икономия на времесъкращаване на продължителността на управленския цикъл в резултат на внедряване на
информационните технологии и прогресивни
организационни процедури.
Особено важно място заемат качествените
показатели (социалната ефективност): повишаване на научно-техническото равнище на управление; равнището на интеграция на процесите на управление; ръст на квалификацията на
мениджърите; израстване на нивото на обоснованост на приеманите решения; удовлетвореност от труда; завоюване на обществено доверие; засилване на социалната отговорност на
предприятието и екологичните последствия.
Ако в резултат от рационализирането на управлението се получи благоприятно ниво на
разгледаните показатели ще се осъществи положително развитие в организацията на системата за управление и ще се реализира икономически ефект.
Във връзка с усъвършенстване организацията на управлението и внедряването на компютърните информационни технологии се налага
определяне на капиталовложенията и икономическата ефективност на проектите за усъвършенстване на управлението, което може да се
осъществи по съществуващите методики за
оценка на инвестиционните проекти и тяхното
финансиране. Съобразно тези методи при
оценка на ефективността на инвестиционните
проекти се използва търговската т.е. финансо-
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вата ефективност отразяваща влиянието на
проекта върху ефективността при съизмерване
на разходите и резултатите свързани с неговото реализиране имащи стойностно измерение.
В основата на оценката за определяне на
ефективността на проектите е съотношението
между разходите и резултатите от тях. В случая, за оценката на ефективността трябва да се
приведат показателите за ефективността към
момента на тяхното сравняване, тъй като паричните постъпления и разходите в различни
периоди са нееднозначни.
Използват се и други подходи за оценка на
ефективността на управлението, като ресурсно
- потенциалния, който е съпоставяне на потенциалните възможности на производството с
фактическите значения на използваните ресурси. При определяне на ефективността на управлението се използва също и показателя икономичност на управлението, който се определя, като отношение между икономическите
показатели (обем на продукцията, печалба,
доход) към разходите за издръжка на управленския апарат.
Заключение
В резултат на анализа на подходите, критериите и показателите за оценка на ефективността на управление на предприятието могат
да се направят следните изводи:
1. Повишаването на ефективността от дейността на предприятието е свързана с повишаване на качеството на системата за
неговото управление.
2. Качеството на системата за управление на
предприятието се формира от качеството
на нейните подсистеми и техните ключови
елементи, както и качеството на техните
взаимовръзки.

3. От гледна точка на подходите найцелесъобразен и съответстващ на спецификата на определянето на ефективността на
системата за управление на предприятието
е процесният подход в съответствие със
системния подход разглеждайки дейността
на предприятието, като съвкупност от взаимосвързани бизнес процеси.
4. При оценката на ефективността на управление на предприятието приоритет има
стратегическото управление пред оперативно-тактическото и при непосредственото
съчетаване на обектно-логическото със социалнопсихологическото управление.
5. При формиране на системата от показатели за оценка на ефективността на системата за управление трябва да се осигурява
структурно – йерархично съответствие на
показателите с целите на предприятието и
възможността за отразяване динамиката на
управляваните процеси, балансираност и
непротиворечивост на показателите.
6. Оценката на ефективността не трябва да
следва принципа за минимизиране на разходите, а да отразява максимизиране на
икономическия резултат при определено
ниво на разходите за издръжка на управленския апарат.
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APPROACHES, CRITERIA AND INDICATORS FOR EVALUATION OF EFFECTIVENESS
OF THE INDUSTRIAL COMPANY
Dinka Milcheva
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In modern conditions of development of globalization processes and improvement of market relations are critical issues related to use of new management technologies that enable management to mobilize the potential of the
business from different sectors of the economy and achieve a high level of competitiveness. Questions concerning
the effectiveness of management of industrial enterprises have unique solution, which generates the necessary
theoretical justification for the category of “effectiveness of the management”. The aim of the survey is to study,
research and analysis approaches, criteria and indicators for evaluating the effectiveness of management in industrial enterprises.
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Резюме
Кризата в българската икономика е преди всичко криза в управлението, същността на което се състои в несъответствие на качеството на управление в различните категории предприятия и изискванията на съвременната пазарна среда. В основата на успешното усъвършенстване на системата за управление на предприятията и
с оглед повишаване ефективността на производствено-стопанската дейност е необходимо да се изследват и
анализират от една страна факторите на външната и конкурентната среда, очакванията на потребителите, и от
друга бизнес-процесите в предприятията, в частност процесите във веригата на създаване на ценности. Настоящето изследване в областта на прилагането на процесния подход в усъвършенстването на системите за управление на индустриалното предприятие има за цел да се изясни неговата същност, да се изследват условията
и се разкрият предимствата, които ще осигури внедряването му в предприятията.
Ключови думи: система за управление, процесен подход, бизнес процеси, ефективност.
Key words: management system, process approach, business processes, efficiency.

Увод
В съвременните условия повечето от малките, средните и големите предприятия и фирми
считат, че могат да оцеляват и ефективно да се
развиват без радикални изменения в системата
за управление. Практиката обаче показва, че
това те могат да си позволят до определен период от време, ако по една или друга причина
си осигурят достъп до уникални суровини,
енергоносители, източници на външни финансирания, всевъзможни други привилегии, или
ако в даден момент са монополисти в своя
пазарен сегмент. Колкото по-голяма е конкуренцията между икономическите стопански
субекти в стопанската и нестопанската сфера,
толкова по очевиден е фактът, че създадените
по-рано и използвани много често до момента
подходи, методи за управление и организация
на управлението са остарели, неефективни,
което налага да се извършат съществени изменения в това направление.
Предприятията и фирмите реализират своята дейност в условията на пазарна икономика,
което е свързано с непрекъснатия им стремеж
към укрепване и развитие на техните пазарни
позиции. В последно време те все повече използват системата за управление на качеството, като един от основните системни механизми за създаване на конкурентни предимства и
изработване на ефективни управленски страте1

гии. В основата на тези системи е залегнал
процесният подход.
За да се реализира процесният подход в управлението на предприятието не е достатъчно
да се опише изпълняваната дейност в карта на
процеса, а е необходимо обекта на управление
да бъде описан с измерими характеристики; да
бъдат установени контролните значения на параметрите на обекта и в съответствие с тях да
се организира целевата дейност; да се проведе
мониторинг и оценка на текущото състояние,
за да се открият отклоненията (несъответствията); да се планират и реализират конкретни
мерки за установяване на несъответствията и
подобряването им; да се оцени резултативността и ефективността на извършваната дейност и
предприеманите действия.
Усъвършенстването на системата за управление на дейността е непосредствено свързано
с комплексния подход в управлението на предприятието, а така също и с разкриване и найпълно използване на потенциала от даден ресурс.
Всеки процес1 изпълняван в предприятията
по определение се явява необходим за тях, в
противен случай, той няма и да се изпълнява.
При това, процесът е необходим не толкова за
предприятието, а преди всичко за неговите конкретни подразделения. Процесът може да бъде
разгледан от различни гледни точки: процеса,

Процес, това е поток от работи, осъществявани вътре във всяка организация от един изпълнител към друг, в резултат на
което се получава продукт, който е ценност за потребителя.
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като самостоятелна същност, структура, елемент на системата от процеси, и като обект на
управление [1]. За реализация на процесния
подход2 е необходимо да се определи: за какво
съществува, в какво се състои неговата цел и
какви са неговите граници.
Подходът за управление на предприятията,
като управление на функционалното разделение на отделите, вече не е ефективен. Съвременният подход за управление на предприятията това е управление на бизнес-процесите.
Стандартите ISO изискват да се използва процесния подход при усъвършенстване на системите за управление на икономическите стопански субекти. Интеграцията и ефективността на
бизнес - процесите са в основата за успешното
и ефективно управление.
Описанието на бизнес процесите в предприятията дава възможност за управление и контрол на управленските процеси; оценка, управление и контрол на риска от прекъсване на
процесите, формиране на организационна
структура; оптимизиране на входно - изходната
информация и анализи, и оценки свързани с
оптимизиране на процесите в предприятието.
От своя страна пък, процесно-ориентираният
подход допринася за точно определяне на отговорностите, повишаване на ефективността,
качеството на продуктите (услугите), модернизиране на информационната система в предприятията.
В условията на централизираната система за
управление на националната икономика с доминиране на структурния мениджмънт във всяко предприятие и във всяко структурно подразделение създадено в него, ръководството и
кадровите служби разработваха длъжностни
инструкции за персонала въз основа на изискванията в щатното разписание на длъжностите.
Създадените в такъв вид основни разпоредителни документи винаги се разминаваха с
действителността и реалните изисквания на
ръководителите по отношение на дейността на
техните сътрудници и тя оставаше неформализована.
Развитие на системите за управление
За създаване на ефективна система за управление в предприятията и фирмите едно от

основните направления е процесният подход в
организацията на управлението на дейността.
Този подход е ориентиран първоначално не
към организационната структура на индустриалното предприятие, а към бизнес - процесите,
чиято крайна цел се явява създаването на продукти или услуги, представляващи ценност,
както за външните, така и за вътрешните потребители.
Съвременната, сложна и динамична пазарна
среда изисква от предприятията постоянно да
усъвършенстват своите системи за управление,
както и информационните системи за тяхната
поддръжка, което може да бъде постигнато с
процесния подход в организацията на управлението на дейността на предприятието. Един от
най-съществените фактори, определящи продължителността на съществуване на предприятията се явява способността им да се адаптират към външната среда, което предполага и
изменение на системата за управление3. Инструментите, които дават възможност да се оцени текущото и бъдещо състояние на предприятията във връзка с изменение на вътрешната и
външна среда, може да се превърне в анализ
на организационното развитие на бизнеса. Изучавайки динамиката на развитие на бизнеса,
може да се даде отговор на въпроса: какво ще
се случи с бизнеса утре, откъдето следва, че
знаейки как ще се развива бизнеса и как ще се
изменя неговата външна среда, може да се
разработи система за управление при бъдещите условия. Като се анализира развитието на
външните условия за съществуване на бизнеса,
развитието на етапите на организационното
развитие, а също и тези на системите за управление, които са характерни за тях, показва
взаимозависимостта на тези промени. Или,
състоянието на външната среда оказва влияние
на етапа организационно развитие, а той от
своя страна на основната система за управление в предприятието.
Въз основа на признаците на взаимодействие с външната среда, отчитане на нейното
изменение, ценностите на стопанските икономически субекти и тяхната организационна
култура, ключовия фактор в основата на системата за управление и подходите за координа-

2

Според международния стандарт ISO 9000:2000 „процесният подход е всяка дейност или комплекс от дейности, в които се
използват ресурси за преобразуване на входовете в изходи, може да се разглежда като процес”.
3
Под изменение на системата за управление се разбира съвкупността от цели, методи и средства за тяхното постигане.
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ция са предпоставка за класифициране на системите за управление.
Процесният и системният подход в управлението
Системата за управление на качеството в
предприятията е съвкупност от взаимносвързани и взаимнодействащи процеси за реализация
на политиката и целите му в областта на качеството. Качеството на продукцията се включва
във всяка операция на бизнес-процесите, а не
възниква в резултат на контрол и последващи
действия в края на производствения цикъл. С
оглед да се повиши качеството на проектираната продукция на предприятието се използват
постиженията в науката и техниката в областта
на информационните технологии, осигурява се
висока надеждност, устойчивост и безопасност
на проектирания обект с количествена оценка
на упоменатите характеристики.
Системният подход в мениджмънта позволява да се свърже политиката и целите на предприятието със съвкупността от взаимносвързани
индикатори, разработени за различните нива на
управление.
Внедряване на процесния подход в предприятията
В основата на процесния подход е дейността
на предприятието свързана с бизнес-процесите;
системата за управлението му насочена към
управление на всеки бизнес процес поотделно
и всички бизнес процеси в тяхната цялост; системата за качество в предприятието насочена
към осигуряване на качество в технологията на
изпълнение на бизнес процесите в границите на
съществуващата или перспективна организационна структура на предприятието; неговото
организационно развитие и култура.
Актуалността и важността от внедряване на
процесния подход в управлението на различните категории малки, средни и големи предприятия е в зависимост от основната цел на бизнеса
на предприятието, а именно нарастване на показателя рентабилност на активите на равнището на операционната дейност [2]. Показателят
рентабилност на активите в предприятието може да се определи:
П
(1)
ПРА  ОП .100,
Ак
където
Поп е операционна печалба;
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Ак - активи.
Предприятието е поставено пред дилемата
да избира по какъв начин ще подобрява показателя рентабилност във времето, чрез повишаване за сметка на обръщаемостта на активите
т.е. ефективното управление на материалните
запаси и паричните средства или чрез намаляване на издръжката т.е. усъвършенстване на
управлението на вътрешните производствени
процеси и процесите на взаимодействие с външната бизнес среда. Показателят рентабилност
на активите се определя, като произведение от
показателите за обръщаемост на активите (Поа)
и рентабилност на продажбите (Прп).
(2)
ПРА  Поа .Прп ,
където
Поа се изчислява, като се раздели реализацията с активите;
Прп се получава, като операционната печалба се разделя на реализацията.
Критерият отчитащ постигането на целите
свързани с управлението на бизнеса в предприятието може да се определи с последващо диференциране на показателите за обръщаемост
на активите и рентабилност на продажбите
(фиг. 1).

Фиг. 1. Граф на финансово-икономическите показатели в предприятието

Структурата на целевите показатели за
ефективността на операционната дейност на
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предприятието и избора на стратегия за достигането им се описва чрез граф на финансово икономическите показатели и е основна задача
в рамките на управлението. Въз основа на това
може да се формира карта на системата от
балансирани показатели4 за ефективност на
предприятието известна, като BSC [3].
Тези показатели осигуряват кратка, но пълна информация за придвижването на предприятието към реализиране на целите и изпълнение
на задачите. Организацията свързана с избора
на BSC дава информация за различните нива на
успех на нейното използване, като средство за
мотивация и обратна връзка. Robert Kaplan и
David Horton, създатели на системата BSC,
посочват, че за успеха в конкурентната борба в
информационния век са необходими нови подходи, като управление на връзките с клиентите,
иновации и индивидуализация на продуктите
(демасовизация), повишаване квалификацията и
мотивацията на работниците, използването на
информационните технологии [3].
При включване в системата за оценка на резултатите и критичните фактори за успех,
предприятието може да установи, пътищата по
които може да се придвижва към набелязаните
цели. Преструктурирането на предприятието
чрез реинженеринг на вътрешните бизнес процеси в него - създаването на бизнес процесен
модел „Как трябва да бъде?” е следващата
логическа стъпка от процеса на внедряване
представена на фиг. 2.

Фиг. 2. Етапи на процеса на внедряване

При това в резултат на реинженеринга за
всеки бизнес процес5 трябва да се определи
матрица за отговорностите на процеса. Наличието на такава матрица и графа на съответствието „бизнес–задача>бизнес–функции>бизнес–процес” е предпоставка за изграждане на

пирамидата на управление. При определяне
графа на съответствието диференцирането на
бизнес - функциите на бизнес процеси се преустановява, когато са изпълнени условията:
налице е точен набор от връзки между изпълнителите за постигане на определен резултат;
крайният резултат на всяка работа и начина за
неговото постигане са разбираеми; еднозначно
са определени времевите характеристики и
отговорността за изпълнение на работите.
При формирането на модела на бизнеспроцесите „Как трябва да бъде?”, качеството
на описание на всеки бизнес - процес може да
се измери с отговора на въпроси, като: какви
дейности трябва да се реализират, за да се
получи зададения краен резултат; в каква последователност се изпълняват тези дейности;
какви механизми на контрол и управление се
прилагат в рамките на разглеждания бизнес
процес; кой е изпълнителят на тези дейности;
какви входящи информационни документи използва всяка дейност; какви изходящи информационни документи се създават в хода на
изпълнение на процеса; какви са необходимите
ресурси за изпълнение на всяка дейност на
процеса и кои са документите регламентиращи
условията за изпълнението на тези дейности
или функции, както и кои са показателите характеризиращи количественото изпълнение на
дейностите и бизнес процеса, като цяло.
Анализът на графа на съответствието „бизнес–задача>бизнес–функции>бизнес–процес”
(граф на бизнес процесите) и получените преди
това пирамиди на управлението са предпоставка за разработване на оптимален модел на
структура на предприятието. Този процес е
итеративен и завършва с формирането на матрица - разпределител на бизнес-процесите, в
случая когато количеството на нейните редове
и обособените в тях структурни направления
отговарят на правилото - във всеки стълб на
матрицата не трябва да има повече от едно
взаимодействие. Диференцирането на структурата на предприятието може да бъде ограниче
нодо нивото на отдел, като формална под-

4

Система на балансираните показатели (BSC-Ваlanced scorecard) това е управленска и стратегическа измерителна система,
която привежда мисията и стратегията на организацията в балансиран комплекс от интегрирани работни показатели.
5
Под бизнес процес се разбира съвкупността от различни видове дейности на предприятието, които взети заедно създават
резултат (продукт, услуга), които имат ценност за потребителя, клиента или заявителя. В качеството на клиент може да бъде
и друг бизнес–процес. Бизнес-процес е верига от работи (операции, функции) резултат, от който се явява продукта или
услугата. Във веригата влизат операции, които се изпълняват от структурните елементи разположени на различни нива в
организационната структура на предприятието.
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структура, при условие че той самостоятелно
реализира всички работи на дадения бизнес
процес.
При оптимална структура на предприятието
трябва да се направи анализ на модела на бизнес процесите. Формира се система на документооборота чрез съответната матрица за
отчетност, при изпълнение на условията: цикъла на управление на всеки бизнес процес трябва да бъде затворен и във всеки стълб на матрицата не трябва да има повече от едно архивиране на отчет. Съставената матрица на отчетността е с пирамидална форма за системата
на документооборот с определени нива на обединяване и достъп на съответните длъжностни
лица в базата от данни.
Процесният подход изисква отделяне и класифициране на бизнес процесите в предприятието и основа за това са четирите базови категории: основните бизнес процеси, осигуряващите бизнес процеси, бизнес процесите на развитие и бизнес процесите в управлението.
Бизнес процесите реализират бизнес – функциите6 на предприятието. Множеството от
бизнес - функции са йерархична декомпозиция
на функционалната дейност на предприятието.
Ето защо, „дървото на функциите” е функционално отразяване на реализацията на „дървото
на целите” на предприятието. Бизнес функциите са свързани с показателите за дейността на
предприятието, от което също може да се построи „дърво на показателите”, които формират
системата от показатели за оценка на ефективността от изпълнението на бизнес-процесите. С
тази система от показатели собствениците на
бизнес процесите контролират своите бизнес
процеси.
За оценяване на ефективността на бизнес
процесите може да се приложи система от по
обобщени показатели, като: брой клиенти обслужвани за определен интервал от време; брой
нови клиенти, брой типови операции, които е
необходимо да се изпълняват при обслужването на клиентите за определен интервал от време; стойност на издръжката на обслужване на
клиентите и продължителността на изпълнение
на типовите операции и т.н.
Оценката на ефективността е важен елемент
в разработването на управленски решения
свързани с проектирането и планирането, които
позволяват да се определи равнището на прог6

Под бизнес-функция се разбира вид дейност на предприятието.
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ресивност на действащата структура, да се
разработят проектни или планови мероприятия
и се реализират с цел избор на най-рационален
вариант на структура или подход за нейното
усъвършенстване.
Ефективността на организационната структура трябва да се оценява на етапа проектиране, при анализиране структурата на управление
на действащото предприятие за планиране и
осъществяване на мероприятия свързани с
усъвършенстването на управлението. Подходът
за оценка на ефективността на различните варианти на организационната структура се определя от нейната роля, като характеристика
на системата за управление. Комплексният
набор от критерии за ефективността на системата за управление се формира с отчитане на
двете направления за оценка на нейното функциониране. При първото по степента на съответствие на постигнатите резултати се установяват целите на производствено - стопанската
организация, като се започва с равнището на
изпълнение на плановите задания, а при второто се определя степента на съответствие на
процеса на функциониране на системата с
обективните изисквания по отношение на нейното съдържание, организация и резултати.
Критерият за ефективност при сравняване
на различните варианти на организационна
структура служи, като възможност за найпълно и устойчиво постигане на крайните цели
на системата за управление при относително
малки разходи за нейното функциониране.
Критерият за ефективност на мероприятията
свързани с усъвършенстване на организационната структура служи, като възможност за найпълно и стабилно постигане на установените
цели или съкращаване на разходите за управление, ефект от реализацията, който е длъжен
за нормативния срок да надхвърли производствените разходи.
Заключение
Процесният подход и процесното управление все по-често се използват в ежедневието,
но общо разбиране на тези термини все още не
се е сформирало.
Внедряването на процесния подход в управлението осигурява устойчивост на система та
за управление, ликвидиране на бариерите в
управленската йерархия, заличаване на грани-
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ците между подразделенията в общата структура на предприятието.
Процесният подход не е алтернатива и не
противоречи на системния подход, а фактически се реализира в неговите рамки, където отделните бизнес процеси реализират съвкупния
бизнес процес на организацията, като система.
Той е управленски инструмент не само за намаляване на разходите, но и за повишаване
качеството на продукцията, осигурява пълна
информация за текущите процеси в бизнеса и
вземането на своевременни и правилни стратегически решения в предприятието.
При приемането на стратегически управленски решения в предприятието се използва системата на балансираните показатели, чрез която се оценяват финансовите показатели, които
са от значение за акционерите и инвеститорите,
показателите за удовлетвореност на клиентите,

вътрешните бизнес-процеси и тези свързани с
удовлетвореността и ръста на квалификация на
сътрудниците в предприятието.
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PROCESS APPROACH AND MODERN MANAGEMENT SYSTEMS INDUSTRIAL
COMPANY
Dinka Milcheva
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The crisis in the Bulgarian economy is primarily a crisis of the management, the essence of which lies in the
discrepancy in the quality of the management in various categories of enterprises and the requirements of the
modern market environment. The basis of the successful development of the management of enterprises and the
improvement of the efficiency of production and economic activity should be investigated and analyzed from one
side taking into account the external factors, the competitive environment and the expectations of the customers
and from other side business processes in enterprises takings and in particular the processes in the chain of wealth
creation. The present research in the area of implementation of a process approach in the improvement of the
management of the industrial enterprise aims to clarify its nature, to explore the conditions and to reveal the advantages that will ensure its implementation in the enterprises.
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ПРЕДИМСТВАТА ERP СИСТЕМИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОТО
РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА
Галина Куртева
Бургаски свободен университет, Бургас
Резюме
Управленските информационни системи (MRP, ERP, SCM, CRM, и др) в последно време се утвърждават като осъзната необходимост от предприятията във всички браншове, които активно и целенасочено се стремят
към подобряване на ефективността и контрола над разходите с цел увеличаване на печалбата. Очакваните ползи от използването на управленските информационни системи са свързани с възможността за вземане на адекватни решения, оптимизиране и автоматизиране на основни бизнес процеси, по-добро пазарно позициониране,
увеличаване ефективността на служителите, намаляване на оперативните разходи, подобряване на отношенията с клиентите и бизнес партньорите. В доклада се акцентира върху предимствата от използването на интегрираните системи за планиране (ERP) в управленския модел на предприятията, търсещи устойчиво развитие на
бизнеса си.
Ключови думи: управленски информационни системи, ЕRP системи.
Key words: management IT systems, ERP systems.

В непредсказуемата бизнес среда оптимизирането на използването на ресурсите на предприятието е основен фактор за устойчиво развитие на дейността му. В този контекст управленските информационни системи (MRP, ERP,
SCM, CRM, и др.) позволяват на предприятията
да подобрят контрола над разходите си с цел
увеличаване на печалбата им при запазване на
екологичното равновесие и установяване на
баланс между икономическо, социално и технологично развитие.
Една от първите управленски информационни системи, използвани в процеса на планиране
в предприятието, е системата за планиране на
материалните потребности на производството
MRP (Material Requirements Planning). В основата на концепцията за MRP са залегнали принципите на организационното управление, разработени от Американския съюз по контрол
над производството и запасите (APICS). Тези
принципи са следните [1]:
- производствената дейност се описва като поток от взаимосвързани поръчки;
при изпълнението на поръчките се отчитат ограниченията на наличните ресурси;
- поръчките за снабдяването и производството се формират на базата на поръчките за реализацията и производствените
графици;
- изпълнението на поръчките се обвързва
с икономически показатели;
- изпълнението на поръчката става в момента, когато е необходима на производствения процес.
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При MRP планът за производство на определено количество продукция, се „превежда на
езика” на търсенето на компоненти и суровини,
като се използват данните за производството,
за да се определи кога и колко да се поръча.
MRP започва със създаване на график за крайния продукт, който след това се преобразува в
график за потребностите от възли, детайли и
материали, необходими за производството на
крайния продукт в зададения период от време.
Основен принцип на MRP системите е, че всички материали и детайли, необходими за производството на крайния продукт, трябва да постъпват в производствения процес едновременно. MRP е разработена, за да се даде отговор
на три въпроса: какво е необходимо, колко е
необходимо, кога това е необходимо. Важна
особеност на MRP е, че тя е разработена за
управление и планиране на т.н. производствени
запаси със зависимо търсене (материали, възли и детайли).
През 70-те години се създава методология
за планиране на потребностите от производствени мощности CRP (Capacity Requirements
Planning). Основната задача на CRP е проверката на изпълнимостта на плана от гледна точка
на наличното оборудване и на оптимизирането
на използването на производствените мощности. Планирането на изискванията към производствените мощности е процес на определяне
на краткосрочните потребности от производствени мощности. Необходимата за този процес
информация е: поръчките за детайли и материали, текущото натоварване на производствено-
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то оборудване, разпределението и сроковете за
осъществяване на производствените процеси.
Крайният резултат от този процес са календарните планове на производството и планове за
разпределение на производствените мощности.
Тези планове съдържат информация за натоварването на всеки производствен участък. Когато информацията показва отклонение от плана (ненатоварване или пренатоварване), мениджърите могат да предприемат необходимите
коригиращи действия.
През 80-те години на миналия век за задоволяване на потребността от инструменти за
оперативно планиране и управление на производствените процеси като цяло (а не по отделни части) се създава системата MRP II
(Manufactory Resourse Planning). MRP II
включва методологията CRP и MRP. По този
начин се планира не само крайното изделие, но
и ресурсите за изпълнение на плана. Започва
се с прогнозиране и оценка на производствените мощности (CRP), преминава се към планиране на обема на производство, а резултатите
от този етап са входни данни за планиране на
необходимите материали (MRP). MRP II системите осигуряват обратни връзки към модулите
за управление и отчитане на производството
(Execution Production Activity Control). Модулите за оценка на производствените мощности,
снабдяването, планирането и отчетността работят като компоненти на единна система и ползват единна база данни.
По-късно се създават и методология за финансово планиране FRP (Finance Requirements
Planning), методология за планиране на дистрибуционните дейности и за управление на веридоставките
DRP
(Distribution
гата
на
Requirements Planning), както и стандарт за логистиката SCM (Supply Chain Management).
Към края на века се създават информационни системи, които интегрират всички бизнес
процеси в организацията и оптимизират използването на наличните ресурси. Те са известни
като ERP системи (Enterprise Resource
Planning). Тези системи са предназначени да
задоволят потребностите на организациите от
усъвършенстване на подходите за ефективно
планиране и контрол. ERP замества традиционните счетоводни, складови, маркетингови и т.н.
информационни системи, като ги обединява в
единна, унифицирана програма, разделена на
взаимно свързани модули според отделните
сектори в едно предприятие. Базата данни в
ERP системата обхваща всички бизнес процеси

в предприятието - планиране, бюджетиране и
контрол в областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите и счетоводната отчетност.
Чрез използването на тази единна система цялата информация от дейността на фирмата се
съхранява в структуриран вид, така че става
възможно анализирането й за ползите на управлението, без да се губи нито един аспект на
ставащото в бизнеса. В същото време процесите се автоматизират, като по този начин се минимизират човешките грешки и се избягва дублирането в действията на служителите.
Според някои автори основните различия
между ERP системите и системите MRP II са
следните:
- по-голямо внимание към модулите финансово планиране и управление;
- възможности за управление на група автономно работещи предприятия, които
са част от корпоративна структура;
- възможности за използване при управление на транснационални предприятия;
- възможности за интегриране с други
информационни системи, използвани от
предприятието.
Като стандартизиран софтуерен пакет ERP
системата е проектирана да интегрира вътрешната верига на стойността на предприятието,
което е предпоставка за ефективно планиране
и контрол на всички ресурси, необходими да се
получат, обработят, транспортират и осчетоводят в производствена фирма, фирма за дистрибуция или фирма за услуги [7]. Съобразно това
основните модули в ERP системата са:
Маркетинг - Описва клиентите на предприятието, подпомага управлението на отношенията
с клиентите. Създава възможност за управление на маркетингови и промоционални пакети,
провеждане на фирмени анкети и проследяване
на отношенията с контрагентите.
Продажби - Позволява да се съставят и изпращат търговски оферти, да се калкулира себестойност и да се дефинират схеми на плащане.
Производство - Включва възможности за
дефиниране на машинния парк на предприятието, създаване на техническа спецификация на
изделията, дефиниране на производствените
процеси, планиране и отчитане на производствена програма.
Склад и движение на материали - Служи за
следене на складовите наличности, въвеждане
на информация за цените по доставчик, опре25
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деляне на местата за крайно съхранение на
ресурсите, контрол на материалите и суровините, управление движението на артикулите и
резервации на наличности.
Снабдяване - Подпомага управлението на
вътрешни заявки за доставка, осъществяване на
поръчки и запитвания към доставчици и за отчет на входящи документи за покупки.
Човешки ресурси - Предоставя информация
за оценка на индивидуалните резултати на всеки служител във фирмата и така създават възможности за подобряване на стимулирането на
кадрите с по-добри резултати и за редуциране
на заплащането на ниско производителните
кадри. Позволява да се дефинира организационната структура на предприятието – отдели,
длъжности, служители. Подпомага управлението на правно-трудовите отношения със служителите и системата за възнаграждение – комисиони, заплати и аванси, дивиденти, извънреден
труд, удръжки, бонуси.
Логистика – Подпомага планирането и отчитането на логистичната програма на предприятието. Следи и координира комуникацията със
спедиторите. Помага да се определи автопарка
в предприятието, проследява се движението на
материалите до подизпълнители. Така се постига ефективно логистично управление на доставка на материали и готова продукция.
Финанси – Възможност за управление на
входящи и изходящи парични потоци, касови и
банкови разплащания, фактуриране.
Характерно за ERP системите е това, че наличната информация анализите за цялостната
дейност на предприятието могат да се използват за планиране бъдещото развитие на предприятието. В този смисъл основното качество на
ERP системите е, че те са не просто средство
за решаване на текущи проблеми, а основа за
дългосрочно и устойчиво развитие на бизнеса.[3]. В контекста на концепцията за устойчиво развитие това означава, предприятието като
икономическа единица чрез своята дейност да
създава условия за повишаване благосъстоянието на своите клиенти (задоволявайки потребностите им), както и да отговори на очакванията на заинтерисованите от неговия бизнес
страни, без да лишава бъдещите поколения от
възможността да удовлетворят своите нужди и
интереси.
Внедряването на ERP система в предприятието е предизвикателство за всяко ръководство.
Критични фактори за успех в това отношение
са: успешно управление на организационните
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промени, предизвикани от внедряването на
ERP, в т.ч. промени в културата; усвояване на
умения за успешно управление на проекти; мониторинг и оценка на изпълнението [4]; ефективни комуникации; развитие на софтуера,
подходящи бизнес и ИТ системи [8]; наличие на
бизнес план и визия, които да разкриват ползите, ресурсите, разходите, рисковете и времевите граници за осъществяване на проекта за
внедряване на ERP; осъществяване на реинжинеринг на бизнес процесите, за да се постигне
съответствие с изискванията на ERP системите.
При оценяване ползите от внедряване на една ERP система, трябва да се отчетат всички
особености на предприятието и заобикалящата
го среда, защото ERP решението е не само управленска система, то е и оперативен инструмент за реализация на организационните цели.
От гледна точка на нейната комплексност,
единност и интегрираност, внедряването на ERP
система в конкретно предприятие полага основите за изграждане на нова база за правене на
успешен и устойчив бизнес. ERP системите помагат за постигане на прозрачност и осигуряват постоянен и лесен достъп до информацията
за всички бизнес функции в организацията. Интегрираността на ERP системите позволява еднократно въведената информация да се използва навсякъде, където е необходима, в удобен за
възприемане вид. Колкото по-малко време се
отделя за търсене и обработване на информацията, с толкова повече време ще разполагат
ръководителите за нейното осмисляне. [9] Като
правило успешното внедряване на ERP система
осигурява конкурентни предимства на съответното предприятие, поради което останалите в
съответния бранш също се насочват към внедряване и използване на подобна система [5].
Предимствата от използването на ERP системите в предприятията, от гледна точка на концепцията за устойчиво развитие, могат да се търсят в следните аспекти:
Първо: ERP системите интегрират всички
видове дейности на предприятието. Процесът
на планиране на ресурсите е междуфункционален. Отделните бизнес процеси са тясно
свързани помежду си и ERP системите създават
условия за обхващане на тези взаимовръзки в
процеса на планиране и за дефинирането на
посоката и начина за управление и контрол на
вътрешните процеси в съответствие с изискването за устойчиво развитие на предприятието.
С други думи, проследяването на бизнес про-
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цесите чрез ERP системите може да осигури
информация за определянето и отчитане на
икономическите, екологичните и социални въздействия от дейността на предприятията.
Второ: В съответствие със стандарта G3 за
отчитане на устойчиво развитие, разработен от
GRI (Global Reporting Initiative) [10] – Център за
сътрудничество към ООН, предприятията следва да измерват, управляват и отчитат множество показатели, които влияят върху устойчивото
развитие в икономически, социален и екологичен план. Въпреки че на пръв поглед изглежда,
че тази отчетност обременява предприятията,
всъщност тя е много полезна за тяхното собствено устойчиво развитие и конкурентоспособност. Стандарта G3 е определил 79 отчетни
показателя, разделени в 34 аспекта и групирани в 6 основни категории. Информационното
обезпечаване за изготвянето на тази отчетност
може да бъде осигурено от модулите в ERP
системите. С други думи, може да се твърди,
че ERP системите чрез основните си модули
създават и поддържат информационната база
за измерване, отчитане и разпространяване на
представянето на организацията пред вътрешни
и външни заинтересовани лица по отношение
на целта за постигане на устойчиво развитие.
Трето: Предприятията, които се насочват
към автоматизиране на управленския процес и
отчетността чрез ERP системите, придобиват
чувствителност, издръжливост и гъвкава устойчивост. Като правило тяхното внедряване води
до усъвършенстване на бизнес процесите в
предприятията, в съответствие с повишаващата
се неопределеност и несигурност на средата, в
която функционират.

Литература
1. Андронов, Е., Александрова, М. Управление на
операциите. Ръководство за семинарни занятия.
Университетско из-во „Стопанство”. С. 2004.
стр. 65-70.
2. Андронов, Е., Александрова, М. Управление на
операциите. Ръководство за семинарни занятия.
Университетско из-во „Стопанство”. С. 2004.
стр.80-85.
3. Сахариа, А., Сандо, К. Системы планирования
ресурсов предприятия (ERP). сб. Информационные технологии в бизнесе, под редакции Милана
Желены. Питер. 2002.
4. Ламбовска, М. Модел за оценяване на дейността
на центровете на отговорности в организацията.
сп. „Диалог”. 4/2010. Свищов. с. 21-44.
[http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2010/4.10.
ML.pdf].
5. О’ Лири, Д. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия.
Выбор, внедрение, эксплоатация. Вершина. М.
2004.
6. Davenport, T. Putting the Enterprise into the
Enterprise System. Harvard Business Review.
July-August 1998.
7. Moller, C. ERP II: a conceptual framework for
next-generation enterprise systems. Journal of
Enterprise Information Management. vol. 18. №4.
2005. pp. 483-497.
8. Nah, F., Lau, J., Kuang, J. Critical Factors for
Successful Implementation of Enterprise Systems.
Business Process Management. vol. 7. 2001.
Nicolauou, A. ERP Systems Implementation:
Drivers of Post Implementation Success, Decision
Support in an Uncertain and Complex Word. The
IFIP TC/WG8.3 International Conference 2004.
9. ICT AnalystTM. [www.cbn-bulgaria.com/ict_publishing/index.htm].
10. [https://www.globalreporting.org/Pages/default.as
px].

THE ADVANTAGES OF ERP SYSTEMS IN MANAGEMENT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE BUSINESS
Galina Kurteva
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Abstract
Management IT systems (MRP, ERP, SCM, CRM, etc.) has recently been approved as a recognized need for
companies in all industrial branches which actively and deliberately seek to improve the efficiency and the control
of the costs in turn to increase the profits. Expected benefits from the use of management IT systems are related
to the possibility of making adequate decisions, optimization and automation of key business processes, better
marketing positioning, increasing of employee efficiency, reducing of operating costs, improving of relations with
customers and business partners. The report highlights the benefits of using the integrated systems for planning
(ERP) in the management model of enterprises which seek for sustainable business development.
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ИНТЕГРИРАН МАРКЕТИНГ НА ТЕРИТОРИИ ЗА УСТОЙЧИВО СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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Резюме
Самостоятелните маркетингови решения и усилия на компаниите и местните власти не могат да осигурят
устойчиво развитие на териториите. При новите условия на социално и пазарно развитие възниква необходимост от разработване на интегрирана платформа за прилагане на маркетинг на територии на високо професионално ниво. Единичните инвестиции на територията не са достатъчен ресурс за устойчивото и развитие. За да
се постигне цялостен дългосрочен ефект от инвестициите в производство и търговия, инфраструктура, образование, здравеопазване и т.н., е необходима маркетингова координация между отделните инвестиционни проекти, която да гарантира единичната им и комплексна ефективност. Интегрираните платформи за маркетинг на
територии ще допринесат за адекватно информиране на целевите групи на територията, интегриране по отделни дейности, координиране на инвестиционна активност на физическите и юридическите лица, предлагане на
комплексни оферти, насърчаване на публично-частни партньорства и промоциране на териториалните продукти и бранд.
Ключови думи: маркетинг на територии, интегрирани платформи, устойчиво развитие.
Key words: marketing of territories, integrated platforms, sustainable development.

Увод
Развитието на маркетинговата наука и практика през последното десетилетие привлече
вниманието на компаниите към иновативни решения за бизнес успех. Инвестициите в маркетинг на отделните компании като стойност и
предмет не са съпоставими. Част от тях осъществяват инвестиции в продуктови иновации,
други в дистрибуционни системи, бранд и т.н.
Паралелно с инвестициите на компаниите се
наблюдава и инвестиционна активност на гражданите на съответната територия, която зависи
от очакванията за развитие на пазара. Публичните институции също така инвестират средства в инфраструктура, култура, здравеопазване
и т.н. Самостоятелните усилия на субектите на
територията не са в състояние да гарантират
просперитет и устойчиво развитие. За да се
формира очакван резултат в съответствие с
инвестираните средства, следва да се осъществява координиране и обвързване на инвестиционната активност на територията. Ако това не
се прави, съществува риск за отделните субекти, който засяга възвращаемостта на вложените ресурси. В тази насока Европейската комисия оповестява пакет от мерки за насърчаване
на научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността, който е ориентиран към
икономическото и социалното развитие. „Хоризонт 2020“ ще насочва средства в три направления: наука, иновации в промишлеността, както и решаването на важни проблеми в здравео-
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пазването, демографските промени и качеството на живот, продоволствената сигурност, устойчивото селско стопанство, биоикономиката,
чистата енергия и други. Балансираните инвестиции са предпоставка за генериране на икономически и социален ръст.
1. Интегриран маркетинг на територии
1.1. Необходимост от интегриран маркетинг на
територии
Конкурентоспособността на определена териториална единица се основава на нейните
позиции по отношение на ресурси, технологии,
продукти и капацитет. В значителна степен тя
са определя от способността на отделните субекти за бърза адаптация, ориентирана към усвояване на възможностите, произтичащи от
промяна в средата. За устойчиво социалноикономическо развитие на територията е необходимо прилагане на маркетингов инструментариум който да е ориентиран в следните направления:
- продуктово развитие в съответствие с
потребителските предпочитания, ресурсен потенциал и сравнителни предимства на територията;
- стимулиране на маркетингови инвестиции в производство и реализация на продукти, които се обособяват като „традиционни” и „емблематични” за територията;
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координиране на маркетинговата активност на територията [1];
- промоциране на територията;
- изграждане на интегрирани платформи
за развитие на маркетинг на територии и
др.
Промените в бизнес средата през последните десетилетия засягат отделните компании,
цели браншове, местните органи за самоуправление, отделните лица и т.н. Развитието на
териториите в голяма степен зависи от общите
маркетингови усилия на отделните субекти с
определени социални и икономически интереси.
Основните предпоставки за преминаване от
самостоятелен към интегриран маркетинг на
територии са следните:
- концепцията в разнообразен формат успешно се прилага в Европа;
- практиката на самостоятелен маркетинг
не е в състояние да осигури целевата
ефективност на съответния субект;
- територията се характеризира със сложна система от взаимовръзки, което нала-

Аргументи
Инвестиционна
активност на
територията
Икономическа
ефективност
на ниво компании
Институционализиране на
маркетингови
отдели
Социално икономически условия и градска среда
Привлекателност на
територията

га изследване на пряк ефект и трансферен ефект от маркетингова активност;
- неуспешни инвестиционни проекти в условия на небалансирани инвестиции на
територията;
- възможност за институционализиране на
маркетингови отдели в общините;
- предстоящи възможности за развитие на
публично-частното партньорство, което
ще даде нов тласък за устойчиво социално-икономическо развитие на териториите;
- общата загриженост за опазване на
околната среда и запазване на сравнителни предимства на териториите.
Интегрираният маркетингов подход за разработване и управление на територии е от изключителна важност за постигане на конкурентоспособност на общините, културните и образователните институции, компаниите и гражданите чрез използването на съвременни маркетингови средства за развитие и въздействие.

Табл. 1. Аргументи за прилагане на интегриран маркетинг на територии
Състояние
Развитие
Дисбалансът в инвестиционната актив- Чрез интегриран маркетинг ще се постигне синност на територията излага на риск ин- хронизиране и координиране на инвестиционнадивидуалните проекти на юридическите та активност на общини, компании и граждани,
и физическите лица.
което ще гарантира висока възвращаемост.
Самостоятелните маркетингови реше- Интегрираните маркетингови усилия между
ния на компаниите не са достатъчни за компании и общини ще създадат условия за усформиране на значим икономически тойчиво икономическо развитие и благоприятни
ръст.
пазарни промени.
Единици са общините в страната, които Институционализирането на маркетингови отдеса изградили маркетингови отдели.
ли в общините ще създаде условия за осъществяване на интегриран маркетинг на високо професионално ниво.
При изследвания не винаги се регистри- Използвайки възможностите на интегрирания
ра
баланс
между
социално- маркетинг целевите групи могат да допринасят
икономическото развитие и развитието за по-атрактивна градска среда.
на градската среда.
Самостоятелните и епизодични дейности Координираната маркетингова политика за поза повишаване на привлекателността на вишаване на атрактивността на територията
територията не винаги имат устойчив сред различните целеви групи се характеризира
ефект.
с потенциал за успех, който се дължи на балансиране на интересите и ресурсното разпределение.

1.2. Специфични платформи за интегриран
маркетинг на територии
Правното регламентиране на публичночастното партньорство в България ще позволи
регистрирането на юридически лица, които да
работят по проектирането и организирането на
платформи за осъществяване на интегриран

маркетинг на територии. В тясна връзка на
всички заинтересовани субекти с общинския
маркетингов отдел ще се осъществяват маркетингови анализи на територията със специфичен акцент върху целевите сегменти. В съответствие с интересите на партньорите, компаниите, институциите и жителите на територията
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ще се поставят маркетингови цели ориентирани
към подобряване на социално-икономическите
условия, повишаване на маркетинговата ефективност и комуникационно позициониране на
териториалния бранд. Платформите за интегриран маркетинг способстват за актуализиране
и оповестяване на маркетинговите стратегии за

развитие на територията, популяризирането на
значими партньорски програми и събития. В
голяма степен успехът на всяка единична или
интегрирана маркетингова активност на територията се определя от споделяната информация, която е изключително важен ресурс.

ПЛАТФОРМА ЗА ИНЕГРИРАН МАРКЕТИНГ НА ТЕРИТОРИИ

МАРКЕТИНГ НА КОМПАНИИТЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА

МАРКЕТИНГ НА ОБЩИНИТЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН МАРКЕТИНГ
НА ТЕРИТОРИЯТА

МАРКЕТИНГОВ МИКС
СЪБИТИЯ

БРАНД
СЪБИТИЯ

МАРКЕТИНГОВ МИКС
СЪБИТИЯ

Фиг. 1. Концептуален модел на платформа за интегриран маркетинг на територии

2. Ползи от въвеждането на интегриран маркетинг на територии
2.1. Ползи за компаниите в условия на интегриран маркетинг
Компаниите са ключовите субекти, които
имат интерес от развитието на територията.
Практиката показва, че за единичните им усилия за инвестиране в развитие не се гарантира
успех. Дисбалансът в инвестиционната и маркетинговата активност повишава риска за компаниите. Именно поради това вниманието се
насочва към изследване на възможностите на
платформите за интегриране на маркетинговата активност на общините, компаниите и гражданите. Ползите от въвеждане на интегриран
маркетинг на територии за компаниите се изразяват в следното:
- Синхронизиране и балансиране на инвестиционната активност в продукти и
услуги по субекти/обекти, което ще доведе до намаляване на пазарния риск.
- Интегрирано предлагане на продуктови
оферти на субекти/обекти, което ще се
отрази благоприятно на продажбите и
печалбата чрез повишаване използването
на производствения капацитет. Усвояване на възможностите за допълнителни
приходи от продажби на база свързано и
допълващо търсене на продукти и услуги на територията.
- Интегрирана маркетингова информационна система, която да гарантира благоприятна информационна среда за развитие на територията. Хоризонталните
интеграции на територията целят постигане на синергичен ефект от предлага-
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нето на продукти и услуги, по-висока
социално-икономическа ефективност на
дейността и усвояване на ефекта на
функционалната специализация.
- Стимулиране на инвестиционната активност на компаниите в производството на
емблематични продукти за територията.
- По-благоприятна инвестиционна среда за
локално производство на традиционни
продукти. Адекватна промоционална
среда за офериране на компаниите.
- Нарастване на възможността за реализиране на допълнителни приходи от събитиен маркетинг на територията.
- Координиране на маркетинговата активност на компаниите, която води до постигане на по-високи индивидуални резултати и др.
В новите условия на технологично развитие
на пазарите и комуникационна поддръжка, самостоятелният маркетинг на определен субект
не е в състояние да предложи конкурентно позициониране на офертата. Причините са свързани с изолирането на компанията от интеграционните процеси, засягащи конкретната бизнес сфера и осъществяването на фрагментен
маркетинг. Последните застрашават пазарната
позиция и повишават маркетинговия риск.
Именно интегрираната маркетингова платформа за развитие на териториите допринася за
преодоляването на засегнатите проблеми. Например, в маркетинговата платформа на I
Amsterdam се включва комуникация с таргет
групата на потенциални и реални инвеститори
на територията на областта, ориентирана към
подпомагане бизнеса им и координиране на
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усилията им с маркетинговата активност на
общинските администрации. Положителните
резултати от функционирането на интегрираната платформа за партньорите се публикуват в
доклади с текущи резултати, което допълнително засилва интереса към инвестиране на
територията.
2.2. Ползи за общините в условия на интегриран маркетинг
Общинските администрации с активен маркетинг, които успеят да го развият на професионална основа и да го трансформират във
формат на партньорски маркетинг ще повишат
конкурентоспособността на територията и имиджа на териториалния бранд. Благоприятните
промени в средата са предпоставка за разработването на гъвкав маркетинг за устойчиво
социално-икономическо развитието на територията. Ползите от прилагането на интегриран
маркетинг на територии за общините се изразяват в следното:
- адекватно разработване на територията
[2] и ефективно използване на ресурсите;
- популяризиране на продуктите на територията сред целевите сегменти;
- повишаване на инвестиционната привлекателност на територията;
- увеличаване на основните и формиране
на допълнителни приходи за общините;
- повишаване на имиджа на населеното
място сред целевите публики и стратегическо управление на териториалния
бранд [3];
- нарастване стойността на активите на
територията;
- повишаване на конкурентоспособността
на територията;
- мултиплициране на успешни практики за
балансиране на инвестиционната активност на територията и усвояване на синергичен ефект за развитието на общините;
- повишаване на ефективността на събитийния маркетинг, който се осъществява
на територията на общините и др.
Включването на общините в изграждането на
платформи за интегриран маркетинг на територии е важно за комплексното им развитие.
Благоприятни изменения в следствие на включването им могат да се очакват от постигането
на балансирани инвестиции на територията,
активната маркетингова дейност по целеви

сегменти и стимулирането на устойчиво социално-икономическото развитие. Интересите на
общините под формата на партньорски маркетинг се обвързват с интересите на жителите,
посетителите, компаниите, институциите в непроизводствената сфера, потенциалните инвеститори и други заинтересовани субекти. От
важно значение за успешното управление на
общините е институционализирането на отдели,
които да развиват маркетинг на професионална
основа и да способстват за учредяването на
партньорски маркетинг във връзка с конкретни
проекти. Така например, през 2006 г. Фондацията за реформа в местното самоуправление
и Международната асоциация на градските управи отправят покана към българските общини
за участие в проект „Местно икономическо
развитие и маркетинг на българските общини”.
С този проект са поставени цели за подпомагане на българските общини в разработката и
осъществяването на проактивни програми за
местно икономическо развитие. Проектът е
способствал за подготовка на българските общини и обучение на професионалисти за бизнес развитие от общинската администрация,
надграждане на съществуващите маркетингови
практики и насърчаване създаването на община-модел за икономическо развитие. Обучението е фокусирано върху възможността за усъвършенстване на маркетингова мрежа и уебсайт на българските общини – участници,
привличане на нови инвеститори и разкриване
на нови работни места в съществуващите
фирми в условия благоприятстващи диалога им
с бизнеса.
2.3. Ползи за културните и образователните
институции в условия на интегриран маркетинг
Богатото културно-историческо наследство
на България е предпоставка за генериране на
значителни приходи по обособени територии. В
страната през 2010 г. по данни на НСИ са регистрирани 201 функциониращи музея със
среден брой посетители от 21 000 на един музей. От 2008 г. се наблюдава намаляване на
числеността на посещенията от чужденци в музеите на територията на страната. Около три
четвърти от приходите на музеите в България
през 2010 г. се формират от бюджетни субсидии и едва една четвърт се формира от собствени приходи. Включването на музеите в платформите за интегриран маркетинг на територията ще способства за генериране на комуникационен ефект сред целевите сегменти, като
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например повишаване на информираността,
привличане на вниманието и т.н. и впоследствие усвояване на пазарния ефект, изразяващ се
в увеличаване на посещаемостта и приходите
на обектите. Платформите за интегриран маркетинг също така ще окажат влияние върху
разработване на комплексното продуктово
офериране на територията, комуникационната
поддръжка и мултиканаловата дистрибуция. На
маркетингово стимулиране подлежат посещенията на театри, рецитали и концерти. Усъвършенстването на комуникационната среда и целенасоченото въздействие върху целевите групи ще допринесе за повишаване на посещаемостта им на определена територия, което от
своя страна ще стимулира инвестициите в култура. Въвеждането на платформите за интегриран маркетинг оказва положителен ефект върху кината, филмовото производство, радио и
телевизионната програмна дейност, което се
дължи на засилване на интереса на целевите
групи към продуктите и услугите на територията.
Засилващата се конкуренция в сферата на
образованието насочва вниманието към популяризиране на образователните продукти и услуги, които се предлагат на съответната територия и привличане на потребители не само
сред местните жители, но и сред лица с различно местоживеене. Проблемът на образователните институции не е свързан само с оползотворяване на капацитета за обучение а с
привличането на високо образовани, мотивирани и социално активни лица, които да развиват
и поддържат имиджа им на пазара на образователни услуги. Този проблем става все поактуален с разширяването и отварянето на границите на образователните пазари. Интегрираните маркетингови платформи следва да поддържат специфичен модул за популяризиране и
стимулиране потреблението в рамките на развитието на образователни инициативи в програмата “Учене през целия живот”.

възможност за включването им в инициативи за подобряване на градската среда;
- споделяне на идеи за разработването на
нови продукти и подходи, които да повишат възможността за индивидуалния
принос за развитието на територията;
- подобряване на социално-икономическия
статус на жителите, чрез привличане на
инвестиции, разкриване на работни места и разработване на сравнителните предимства на територията;
- формиране на сигурност и благоприятни
очаквания за развитието на територията,
които оказват влияние върху демографските, социалните и инвестиционните
процеси и намерения;
- увеличаване на ползите, намаляване на
разходите и рисковете за жителите на
територията;
- постигане на по-добра информираност
относно приоритетите за развитие на територията;
- синхронизиране на инвестиционната активност на жителите с тази на общините
и компаниите;
- усвояване на възможностите за потребителско интегриране и др.
Стимулирането на посетители на територията е от изключителна важност за устойчивото
социално-икономическо развитие. Интегрираните маркетингови платформи допринасят за
проектиране на комуникационна среда, която
повишава вероятността територията или конкретен обект да бъде посетен с определена цел.
Платформата за интегриран маркетинг е ориентирана към постигане на информационна
симетрия, комплексно офериране на продукти
и услуги и осигуряване на възможност за намаляване на общите разходи на посетителите.
По този начин се гарантира удовлетвореността
на потребителите, споделянето на положителен
опит и стимулиране на лоялност.

2.4. Ползи за жителите и посетителите на територията в условия на интегриран маркетинг
Балансираната инвестиционна активност на
общините и компаниите на територията и комплексното офериране в съответствие с ресурсите и капацитета са предпоставка за удовлетвореността на потребителите. Специфичните
ползи за жителите от разработването на интегрирана маркетингова платформа за развитие
на територията се изразяват в следното:

Изводи и препоръки
Идеята за разработване на интегриран маркетинг на територии е насочена към разширяване на маркетинговата активност извън единичните структури, обединяване на усилията на
отделните субекти и поставяне на координация
в маркетинговите усилия за устойчиво развитие
на територията. Адаптирането на интегрирани
маркетингови платформи в управлението ще
допринесе за повишаване на социално-
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икономическата ефективност на маркетинга и
формиране на благоприятен ефект за целевите
групи потребители. Проучването на водещия
опит на отделни населени места показва, че
високо стойностните инвестиции в разработване на териториите трябва да се съпътстват от
интегриран маркетинг, който да способства за
постигането на комплексен устойчив ефект.
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INTEGRATED MARKETING OF TERRITORIES FOR SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT
Evgeniya Tonkova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Independent marketing solutions, decisions and efforts of companies and local government can not ensure sustainable development of areas/regions. In the new conditions of social and market developments there is a need to
develop an integrated platform for implementing the marketing of territories at the highest professional level.
Standalone, incremental investments on the territory are not sufficient resources for sustainable growth and development. To achieve overall long-term impact of investments in production and trade, infrastructure, education,
health, etc., coordination between marketing investment projects is required, to ensure each of the goals is
achieved individually as well as overall effectiveness. Integrated platforms for marketing of territories will contribute to adequately inform the target decision groups in the area, combining individual efforts and activities, coordinating investment activities of entities, offering complex deals, encouraging public-private partnerships and promoting of the regional products and overall brand.
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Резюме
Основна цел на разработката е да се идентифицират основни възможности за осигуряване на устойчивост
на компаниите чрез целенасочено управление на взаимоотношенията с клиентите. Направени са обобщения
във връзка със същността, обхвата и целите на концепцията „управление на взаимоотношенията с клиентите“
(Customer relationship management – CRM). Коментирани са основни опорни точки, които осигуряват условия
за устойчивост на компаниите в CRM контекст. Представени са някои по-съществени ефекти от прилагане на
CRM, които са обвързани с устойчивото развитие на бизнеса на компаниите-продавачи.
Ключови думи: CRM, устойчивост.
Key words: CRM, sustainability.

Увод
Компаниите имат различна „степен на устойчивост/неустойчивост при промени“, а способността им да възприемат промените „осигурява баланс между състоянието на тяхната
устойчивост и изменчивост“ [1]. Изменчивостта
и устойчивостта по същество са взаимно допълващи се състояния. Умението на компаниите непрекъснато да се приспособяват към динамичните условия на средата ги прави устойчиви на промени. От друга страна, устойчивото
поведение на бизнеса е предпоставка за икономически обосновано управление на промените.
Стремежът за достигане или поддържане на
състояние на устойчивост се свързва с нееднакви реакции на компаниите по отношение на:
прилагана управленска и маркетингова концепция, инструментариум за въздействие върху
клиентите, позициониране на офертата, пазарен фокус (пазари/сегменти), способност за
интегриране и скорост при мобилизиране на
маркетинговите ресурси и др.
Състоянието на устойчивост на компаниите
се влияе от множество външни фактори, сред
които се открояват: интензитета на конкуренцията (вкл. конкурентни реакции), дерегулацията на пазарите, степента на „отвореност“ на
икономиките, технологичното развитие, мотивацията на клиентите и тяхното поведение в
процеса на вземане на решение за покупка
(вкл. и реакциите след покупката). Позитивното
влияние на тези фактори може да се търси във
възможността за разходно ефективно заимстване (чрез наблюдаване, опознаване и прилагане) на водещи световни управленски и марке-
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тингови практики, апробирани на други пазари.
Положителен ефект представляват и увеличените възможности дори малки компании да откриват и усвояват свободни пазарни пространства (сегменти и/или пазарни ниши).
Същевременно изброените фактори генерират несигурност и създават условия за неустойчивост при т.нар. „нова икономическа нормалност“ чрез: трансфер (а често и мултиплициране) на негативни тенденции в страни с отворени икономики; трудности при прогнозиране
на пазарите; липса на толеранс за поемане на
пазарен риск; предпазливост на клиентите и
др., като до голяма степен поставят под въпрос
принципната способност на компаниите да поддържат трайни конкурентни предимства.
С цел намаляване на възприетия риск и създаване на условия за по-голяма предвидимост
(респективно устойчивост) много компании насочват усилията си към управление на взаимоотношенията с клиентите и спечелване на тяхната дългосрочна лоялност.
Целта на тази разработка е да се идентифицират базови условия за осигуряване на устойчивост на компаниите чрез целенасочено управление на взаимоотношенията с клиентите.
1. CRM концепция
В специализираната литература се срещат
различни становища за съдържанието на дейностите по управление на взаимоотношенията с
клиентите. Интерпретациите на CRM се представят в рамките на широк диапазон от активности. В тактически план CRM се възприема
като специфично технологично решение, а в
стратегически аспект е холистичен подход за
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управление на взаимоотношенията с клиентите,
чрез който се генерира и разпределя стойност
между продавачи и клиенти.
Ориентация относно същността, обхвата,
целите и средствата за реализиране на CRM
концепцията могат да дадат следните дефиниции:
- CRM има отношение към развитие и
поддържане на дългосрочни взаимноизгодни взаимоотношения със стратегически важни клиенти [2].
- CRM е управленски подход, който позволява на организацията да идентифицира, привлича и задържа доходоносните
клиенти, чрез управление на взаимоотношенията с тях [3].
- CRM се стреми да осигури стратегическа връзка между информационните технологии и маркетинговите стратегии и
като подход е насочен към изграждане
на дългосрочни взаимоотношения с клиентите и рентабилност [4].
Цитираните определения позволяват да се
направят някои обобщения по отношение на
CRM концепцията:
Първо. CRM е със стратегическа ориентация
и има непосредствена връзка с управлението
на процеси и информация.
Второ. Управлението на взаимоотношенията
е с приоритет към стратегически важни, доходоносни и лоялни (към компанията) клиенти,
защото именно те осигуряват висока възвръщаемост на вложените средства.
Трето. CRM се стреми да подчини на определени правила отношенията между продавачи
и клиенти, като връзката между тях съзнателно
и целенасочено се управлява.
Четвърто. CRM се реализира посредством
интегриране на маркетинговите стратегии и
информационните технологии.
2. Устойчивост на компаниите чрез прилагане
на CRM – някои опорни точки
CRM се свързва с достигане, поддържане и
подобряване на конкурентната сила на компаниите чрез предвиждане и задоволяване на
изискванията на клиентите [5]. Това се постига
чрез
интегриране
на
следните
кросфункционални CRM процеси:
- процес на разработване на стратегия;
- процес на създаване на стойност;
- процес на мултиканална интеграция;
- процес на управление на информацията;
- процес на оценка на резултатите [6].

Процесът на разработване на стратегия обхваща всички дейности по преглед на общата
корпоративна стратегия, маркетинговата стратегия, както и на стратегията по клиенти. CRM
стратегията е работен план за достигане на целите по: създаване, поддържане и развитие на
взаимноизгодни връзки с клиентите и се реализира чрез специфични процедури и инструменти (тактики). Една от специфичните процедури,
която се явява базово условие за ефективно
прилагане на CRM стратегията, е създаването и
поддържането на бази данни за клиентите. Данните за клиентите (основно за проявено до момента потребителско поведение) и способността на фирмените специалисти да ги интерпретират коректно и бързо, се явява една от опорните точки за осигуряване на устойчивост на
компаниите при промени.
Като резултат от близкия контакт с клиентите в компаниите непрекъснато постъпват данни, което е предпоставка за намаляване на
разходите за провеждане на допълнителни проучвания по конкретни проблеми (проектни проучвания) и за детайлно сегментиране на пазарите. Осигуряването на информация с необходимата степен на детайлизация (по клиенти или
групи клиенти) позволява сравнително точно да
се прогнозира и планира търсенето, да се разрешават кризисни ситуации, да се проектират
стратегии. Поддържането на близки контакти с
клиентите благоприятства реализирането на
незабавна обратна връзка, чрез която се осигуряват данни за текущите нужди, желанията,
потребителската удовлетвореност, бъдещите
потребности и очакваното поведение на клиентите в перспектива.
За да има възможност за обосновани изводи
по отношение на поведението на клиентите, е
необходим известен период от време за събиране на данни. Критерият „продължителност“
на периода корелира с възможността да се генерира такова количество информация, което
да позволи да се конструират профили и предсказващи модели на поведението на отделните
клиенти (или групи клиенти). Следователно в
бизнеси (или при клиенти) с по-кратък среден
период от време между две последователни
покупки, има възможност за по-ускорено формиране на базите данни, които имат качества
за предсказване на поведението на клиентите.
Предсказващите клиентски модели се базират
на клиентските профили, но за разлика от тях
не са статични по природа, а представляват
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проекция в бъдещото на вече проявено поведение на клиентите.
Конструирането на коректни модели на поведението на стратегически важните и найперспективните клиенти осигурява определена
устойчивост на бизнеса на продавачите. Тя се
изразява във възможността за правилно целеполагане, разработване на стратегии и разпределяне на ресурсите (по време, по пазари и по
клиенти).
Наличието на сравнително точни данни за
паричните потоци позволява да се предвиди
целевата възвръщаемост на вложените средства и да се вземе (или отложи) решение за реализиране на определени инвестиционни проекти. В този смисъл CRM стратегията е обвързана с процеса на създаване на стойност (който е
друг основен CRM процес). Активното взаимодействие между продавач и купувач, заложено
като основен принцип в стратегията, е условие
за създаване и справедливо разпределяне на
стойност. Основните въпроси във връзка с
процеса на създаване на стойност са следните:
- С какво би могла да бъде полезна компанията на своите клиенти?
- Какви ползи би могла да получи компанията от обслужването на своите клиенти?
- Как да се постигне баланс на ползите за
клиентите и за обслужващата ги компания в интерактивен режим? Обратната
връзка от клиентите към продавача генерира идеи за иновативно офериране
(като възможностите обхващат всички
елементи на офертата).
Разработването на клиентски профили и модели се обезпечава с данни чрез портфейл от
метрики за анализ. Конструирането на портфейла следва да бъде подчинен на определена
логика, като стремежът не трябва да бъде по
посока на използване на възможно по-голям
брой метрики. Важно е да се уточни, че стремежът за използване на голям брой аналитични
метрики не осигурява балансиране на посочения портфейл, защото се свързва с необходимост от по-продължително време за събиране,
обработка и интерпретиране на данните, сериозни аналитични умения от страна на служителите на компанията, което изисква сериозен
обем финансови средства. Наличието на множество метрики за анализ осигурява ценна информация за клиентите в различни аспекти, но
в условия на силно динамични пазари може да
затрудни и забави процеса на целеполагане и
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избор на стратегия. Критерият за „оптималност“ на портфейла от метрики може да бъде
изпълнен при условие, че в него се включат
тези метрики, които имат най-голям принос (по
правилото на В. Парето) за опознаване на поведението на клиентите, съобразно конкретния
бизнес на компанията, и които осигуряват висока скорост на изпълнение на аналитичната
процедура при минимални разходи.
Осъщественият анализ на клиентите по ключови метрики осигурява данни за коректен избор на дистрибуционни канали – т.е. процесите
на информационен мениджмънт и мултиканална интеграция са обвързани. Бурното технологично развитие предоставя възможност множество компании да излизат на пазарите, като
използват хибриден каналов модел. Решението
какви типове канали да се интегрират е производно от отговора на следните въпроси:
- Коя е най-подходящата комбинация от
комуникационни канали за достигане до
определени клиенти/сегменти?
- При използване на повече канали, как да
се създаде и представи единно послание?
Портфейлът от метрики за анализ е инструмент за реализиране на процеса на управление
на информацията. Тук се включват дейности по
събиране, систематизиране, анализ, разпространение, съхранение и използване на данни за
клиентите (т.е. процес на информационен мениджмънт). В някои компании се акумулира
огромен обем информация, което налага да се
търси отговор на въпроса: „Как да се планира
и осъществи процесът на събиране на информация по разходно ефективен начин?”. Базово
изискване за изпълнение на условието за „висока информативна стойност при ниски разходи“ е данните да са насочени към опознаване
на бизнес процесите в компанията, които имат
отношение към обслужване на клиентите.
Друга опорна точка за осигуряване на устойчивост на компаниите е предприетата бизнес активност като следствие от анализа, осъществен на база на събраната и обработена
информация за клиентите. За достигане и поддържане на устойчивост компаниите могат да
действат по отношение на клиентите реактивно
и/или проактивно. Реактивното поведение се
свързва с управление на рекламации, с получаване на обратна връзка от клиентите (по различни поводи и комуникационни канали) за
констатирани проблеми или желание за осигуряване на оферта, която задоволява определе-
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ни изисквания. В посочените ситуации клиентът
е активната страна, която инициира промяната,
а продавачът преценява дали, кога и по какъв
начин да реагира, за да задоволи специфичните
потребителски изисквания. Проактивното поведение на компанията-продавач реално изпреварва реакцията на клиента чрез офериране,
което задоволява настояща или бъдеща потребност без клиентът изрично да я е заявил.
Проактивното поведение на компаниите има
отношение към стремежа им целенасочено да
управляват процеса по формиране и поддържане на оптимални равнища на удовлетвореност и лоялност на своите клиенти. Удовлетвореността и лоялността на клиентите са базови
метрики, които се използват като измерители
на ефективността на осъществяваната маркетингова активност. Погрешно е удовлетвореността и лоялността да се използват само в
посочения обхват. В контекста на CRM те не
само трябва да бъдат измервани и оценявани,
но и целенасочено следва да се управляват.
Независимо че удовлетвореността и лоялността
са базови метрики за осъществяване на анализ,
сами по себе си те не гарантират прецизно управление на взаимоотношенията с клиентите.
Потребителската удовлетвореност е цел на
компаниите до края на 80-те и началото на 90те години на XX век, като нейното достигане и
поддържане се осигурява чрез следните компоненти: наличие на продукта, функционалност,
удобство за клиента и доверие. Съществуват
обаче множество доказателства за удовлетворени, но същевременно нелоялни клиенти - т.е.
съществува известна асиметрия между удовлетвореността и лоялността. Това провокира
желание за надграждане на идеята за удовлетвореността. Развитието на концепцията за релационния обмен в средата на 90-те години
изправя компаниите пред предизвикателството
да се стремят към устойчивост, при които потребителската удовлетвореност е само едно от
условията за осигуряване на желано ниво на
потребителска лоялност. За спечелване на лоялността на клиентите се изисква: продавачът
да действа в интерес на клиента (постоянство),
адаптация на офертата и инструментариума за
нейното реализиране към изискванията на клиентите (персонализация) и осъществяване на
взаимоотношенията между страните на паритетна основа от гл.т. на взаимния интерес, чрез
създаване и справедливо разпределяне на
стойност (интегриране).

Описаните логически връзки между процесите за разработване на стратегия, създаване
на стойност, мултиканална интеграция и управление на информацията, естествено се допълва от процес на оценка на резултатите. Този базов CRM процес се явява коректив за
ефективността на дейностите по интеграция и
прилагане на останалите крос-функционални
процеси.
3. Ефекти от прилагане на CRM върху устойчивостта на компаниите
Анализът на ефектите от CRM следва да се
прави при отчитане на вида на бизнеса, типа на
обслужваните клиенти, интензивността на конкуренцията. Паралелно следва да се отича и
това дали анализираната компания прилага основните принципи на CRM, дали има внедрена
CRM стратегия и дали използва софтуерно решение за управление на взаимоотношенията
със своите клиенти (CRM система). Съществуват множество примери за компании, които са
закупили софтуер, но нямат нито ориентация
към потребностите на клиентите, нито са разработили стратегия за тяхното привличане, задържане, развитие и реактивация. В този случай резултатите могат да бъдат негативни.
Същевременно голям брой изследвания доказват, че ефективно функциониращите системи за управление на взаимоотношенията с клиентите притежават потенциал за реализиране
на множество ефекти, които имат отношение
към устойчивостта на компаниите. Сред поважните ефекти върху бизнеса се открояват
следните:
Първо. До няколко месеца след внедряване
на CRM системата производителността на труда на сътрудниците се повишава с около 10%;
подобрява се качеството на обслужването;
снижава се времето и разходите за изпълнение
на рутинни операции; намалява се количеството на грешките с повече от два пъти. При изтичане на първата година се регистрира увеличение както на процента на задържане, така и на
привличане на печеливши клиенти с 15%; подобрява се лоялността на клиентите с 8% 10%; повишава се ефективността на маркетинговите кампании с 15% [7].
Второ. Повишава се равнището на потребителска удовлетвореност с около 11% като резултат от ефективно реализиране на аналитичната цел на системата. Постига се настройване
на офертата в съответствие с индивидуалните
потребителски предпочитания. Същевременно
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персоналният подход създава на клиента усещане за значимост и го стимулира да бъде активен участник при формиране на стойността
при всяка следваща транзакция.
Трето. Координирането на различните процеси във фирмата и каналите за комуникация с
клиентите създава условия за увеличаване на
приходите от продажби и печалба - печалбата
във вид на ROI нараства с около 270% в рамките на три години след стартиране на проекта
[8]. Координирането на процесите на равнища
„фирма” и „фирма–клиент” създава условия за
постигане на единомислие между продавач и
купувач в следните направления: цели; разпределяне на новосъздадената стойност; точки на
конфликт; намиране на приемливи и за двете
страни начини за преодоляване на конфликтите.
Четвърто. Значително се съкращава времето
за обслужване на настоящите клиенти, в сравнение с времето за обслужване на нови клиенти.
Пето. Намалява се чувствителността на клиентите по отношение на цените, защото компанията-продавач започва да се позиционира като
надежден доставчик.
Шесто. Подобрява се възможността за своевременно реагиране на промени в бизнес средата.
Седмо. Осъществява се по-ефективен контрол на работата по потенциални сделки и нови
клиенти.
Осмо. Увеличава се дела на приключените
сделки в общия обем на сделките.
Цитираните стойности относно ефектите от
внедряване на CRM системи са усреднени.
Икономическият ефект от внедряването на системите за управление на взаимоотношенията с
клиентите не е еднакъв в различните бизнес
сфери. Определянето на реалния икономически
ефект от една система може да се осъществи
при съпоставяне на стойността на генерираните ползи и направената инвестиция по внедряване и поддържане на системата. Според Л.
Велънтайн не е реалистично посочените ефекти
да се наблюдават веднага след внедряване на
системата [9].
Маркираните ползи от реализирането на
CRM не могат да се възприемат еднозначно.
Динамичната среда, в която компаниите осъществяват своята дейност и невъзможността да
се наблюдава в изолирана среда действието на
определени фактори, затруднява оценката на
ефектите от систематичното управление на
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взаимоотношенията на клиентите върху бизнеса. Този извод не следва да демотивира мениджърите да се стремят да интегрират CRM процесите в компаниите, защото именно така могат да се мобилизират фирмените ресурси и да
се прояви акселериращ ефект от тяхното използване, което на свой ред да създаде условия
за устойчивост на компаниите.
Изводи и препоръки
Динамичната пазарна среда поставя на изпитание умението на компаниите да намират, усвояват и прилагат управленски и маркетингови
подходи, които създават предпоставки за добро
пазарно позициониране. Предизвикателството
да се прилагат иновативни и креативни маркетингови практики за развитие на взаимоотношенията с клиентите е един от възможните
подходи за постигане на устойчиви ефекти в
бизнеса. Реализираните ефекти имат различно
проявление и на принципа на скачените съдове
са обвързани помежду си. За да се създадат
условия за устойчиво проявление на ефектите
се изисква преосмисляне на цялостната концепция на бизнеса – от подбора на метрики за
анализ на клиентите до осъществяване на контролните процедури.
Представените разсъждения за същността,
целите, обхвата на CRM, както и за възможностите тази концепция да допринесе за устойчивост на компаниите показват, че ефективността
на CRM зависи от правилното интегриране на
стратегия, технология, процеси и хора в единен
формат. Интегрирането им може да доведе до
по-добра реализация на изведените кросфункционални процеси и до по-висока степен
на устойчивост на компаниите.
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT – A FACTOR FOR COMPANIES’ SUSTAINABILITY
Evgeni Stanimirov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The main goal of the study is to identify key opportunities to ensure companies’ sustainability through resultoriented customer relationship management. Summaries are made concerning the nature, scope and objectives of
the concept of „Customer Relationship Management”. The major pillars which provide conditions for sustainability
of companies in the CRM context are discussed. Some significant effects of CRM implementation linked to sustainable business development of vendor companies are presented.
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ДОВЕРИЕТО: ФАКТОР ЗА МОДЕЛИРАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ
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Резюме
Задълбочаващата се икономическа криза и намаляващите производствени бюджети на предприятиятаклиенти са реалност от бизнес климата в България. За да се справят с чистата ценова конкуренция, компаниите, предлагащи индустриални продукти са принудени да следват маркетинговата концепция за управление на
взаимоотношенията с настоящи и потенциални клиенти. В периоди на икономическа и финансова криза по
правило се наблюдава по-сериозна активност в посока установяване, поддържане и развитие на партньорства,
защото по този начин се намалява възприетия риск от страна на участващите във въпросните взаимоотношения. В много случаи на B2B сделки продажбата е сигнал само за старт в отношенията, но не и за резултат от
тях. Проучването на степента на значимост и изграждане на модел за определяне ролята на доверието като
двигател за привличане, задържане и партниране с предварително подбрани мрежи от клиенти ще помогне на
специалистите по маркетинг на ниво фирма да маркетират по-успешно своите визии и преминават бариерата
на ценово обвързаната конкуренция.
Ключови думи: доверие, маркетинг на взаимоотношенията, B2B маркетинг.
Key words: trust, relationship marketing, B2B marketing.

Увод
Процесът на установяване и поддържане на
взаимоотношения с ценните клиенти е възприет
като стратегически императив за В2В сектора и
фирмите, предлагащи услуги [17]. В много от
сделките, реализирани в резултат на В2В обмен, продажбата е само сигнал за старт в отношенията, но не и резултат от тях. Тенденцията да се формират дългогодишни партньорства
често води до инерция във взаимоотношенията
между страните, продиктувана от нежеланието
последните да се прекратят, освен ако не възникне специална причина за това. Установяването на доверие в В2В отношенията е важна
задача за специалистите по маркетинг с цел
привличане и поддържане на клиенти.
1. Основни аспекти на доверието
В научната литература са известни множество дефиниции за доверие. Маркетинговият
смисъл на доверие, който дават Morgan и Hunt
[17] е: разглеждането на собствените бизнес
партньори като надеждни и честни, и чувството
на сигурност в тях. Според нас терминът доверие получава най-точно определение от Griffin
[9] предложено в контекста на комуникациите,
а именно: „поведение, будещо доверие се наблюдава, когато човек разчита на някого, рискува нещо ценно и се опитва да постигне желана
цел”.
Anderson и Narus [2] определят доверието
като вяра, че друга компания ще извърши дейс-
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твия, които ще доведат до позитивни резултати
за нашата организация и същевременно ще се
въздържа от действия, които биха ни навредили. Според тях доверието е много важен фактор за днешната конкурентна среда тъй като в
бизнес отношенията то спомага за намаляване
на риска. Smith и Barclay [20] разглеждат доверието като когнитивно очакване или емоционална гледна точка, определяйки го като поведение, носещо риск или желание за въвличане
в горепосоченото поведение. Ако обекта на
доверието е организация, то доверието се дефинира като зависимост на потребителите от
качеството на услугите и сигурността предложена от тази организация.
Според Smeltzer [19] споделеното доверие е
повлияно от имиджа, репутацията и психологическата идентификация, възприемани едновременно от доставчици и купувачи. Доверието се
състои от три измерения: знание, привързаност
и поведение.
Доверието е съществено следствие от човешките взаимоотношения и като такова е един
от определящите фактори за постигане на
трайни и надеждни бизнес отношения. През
1995 год. Mayer [16] предлага модел, който на
базата на три параметъра оценява степента на
доверие на транзакционните/бизнес партньори:
умения (този, който печели доверие притежава
влиятелни знания, способности и вещина), доброжелание (този, на когото вярваме е мотивиран да направи нещо искрено и полезно за дру-
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гите, а не преди всичко за себе си) и почтеност
(спечелилия доверие се придържа към принципи, които едновременно са приемливи и за
този, който му гласува доверие).
За търсенето ролята на доверието в маркетинговите взаимоотношения трябва да отграничим състоянието на доверие от доверителното
поведение. За първи път в научната литература
Pearce [18] прави такова отграничаване, дефинирайки доверието като „субективно предположение, че ще можем да разчитаме на други
субекти.” Той прави важния извод за маркетинга, че доверието е в основата на всяко доверително поведение. Извод, който ние използваме
в нашите разсъждения за начините на повишаване степента на доверие на субектите и като
резултат повишаване на доверителното поведение в транзакционните или социални отношения.
Важно е да се отбележи, че все още маркетинговите теоретици и практици не са се обединили около едно единно разбиране и определение за доверие. Не е изследвано обстойно и
конкретното влияние на доверието върху продължителността на взаимоотношенията с клиенти. В маркетинговата литература понятието
доверие се изследва широко във връзка с В2В
отношенията. Усилията са насочени към уточняване неговия смисъл и ролята му като измерима конструкция в маркетинга. Използването
на понятието доверие в различен контекст го
прави важно в мултидисциплинарен (икономика, право, социология, психология, комуникации) и бизнес аспект (мениджмънт, човешки
ресурси и др.).
2. Маркетинговите взаимоотношения: предпоставка за възникване на доверие
Маркетинговите взаимоотношения се базират на схващането, че на върха на пирамидата
на стойността, получена при сделките с продукти или услуги стоят взаимоотношения, които носят допълнителна ценност за клиента или
доставчика на услуги [11]. Развиващите се във
времето взаимовръзки могат да осигурят на
клиента сигурност, чувство на контрол, минимизиране на риска, и като резултат по-ниски
клиентски разходи. През 1983 год. на конференция по маркетинг на услуги Berry за пръв
път формулира категорията „маркетинг на
взаимоотношенията”, а две години по-късно
[14] я използва в В2В контекст.
Според Zineldin [22] В2В е динамична връзка между най-малко две страни, които опери-

рат в дадена индустрия и очакват взаимноизгодни ползи. Поведението и действията на едната страна са винаги малко или много зависими от тези на другата страна. Това е високо
адаптивна връзка, което има комплексно взаимодействие, което включва бизнес и социална
размяна. Качеството и природата на взаимовръзката зависят от качеството за процеса на
взаимодействие. Тя може да прерасне във взаимодействие или конфликт между двете страни.
Glynn и Barnes [8] разглеждат маркетинга
като установяване, поддържане и задълбочаване преди всичко на дълготрайни, доходоносни
взаимоотношения с клиенти и заинтересовани
страни. Това се постига чрез непрекъснато
развиващ се процес на взаимноизгодна размяна, включваща изпълнението на обещания и е
улеснен от приложението на маркетинговия
микс.
За нас най-точната дефиниция на маркетинга на взаимоотношенията с клиенти (CRM) като
предпоставка за възникване на доверие дава
Bennett [3], твърдейки, че CRM има за цел да
установи дълготрайни, поверителни, надеждни
и взаимно изгодни връзки с клиентите, отличаващи се с откритост, искрена загриженост за
доставката на висококачествени стоки и услуги, отзивчивост към предложенията на клиентите, безпристрастно отношение, и (от решаващо
значение) с желанието да се пожертват краткосрочните изгоди в името на дългосрочната
печалба. Доставчиците се стремят да създадат
и да заздравят дългосрочни връзки с техните
клиенти; те заменят стремежа си да извлекат
максимална полза от всяка отделна сделка, с
установяването на здрави, надеждни и, преди
всичко, постоянни взаимоотношения с хората,
които обслужват.
3. Роля на доверието в определяне продължителността на взаимоотношенията с клиенти
Изследването на ролята на доверието в продължителността на взаимоотношенията с клиенти е ограничено в два аспекта. Първият е
липсата на достатъчно информация относно
факторите, които го формират в В2В отношенията продавач-купувач, и вторият - трудността
да се отграничи доверието от факторите, които
го пораждат. Sullivan and Peterson [21] измерват доверието чрез искреност и съгласуваност
на целите, докато Crosby [5] набляга на вярата
в обменната информация.

41

ДОВЕРИЕТО: ФАКТОР ЗА МОДЕЛИРАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ

В настоящата разработка са разгледани две
групи специфични фактори на влияние: качеството на индустриалния продукт и степента на
обвързване на клиента. Фиг. 1. демонстрира
нашия аспект на анализ, показвайки основните
връзки между доверие, старт на взаимоотношенията, качество на офертата, обвързване на
клиента и цена. Последната, бидейки един от
основните обвързващи фактори е разгледана
самостоятелно с оглед бизнес реалността на
българския пазар в условията на икономическа
криза, където ценово обвързаната конкуренция
заема нарастващ дял в бизнеса.

Видно е, че решението на клиента да поддържа отношения с дадена компания и в последствие да инвестира в тях е повлияно от степента, до която той й вярва. Степента на задълбочаване на доверието във взаимоотношенията зависи от качеството на предлагания
продукт и успеха, с който фирмата успява да
постигне обвързване на клиента към себе си и
своята оферта. Дължината на взаимовръзката
зависи от влиянието на комбинацията от двата
фактора върху степента за задълбочаване на
доверието, което има клиента към компанията,
доставчик на продукта.

Качество на
услугата

Поддържане на
взаимоотношенията

Продължителност на
взаимоотношенията
Доверие

Обвързване на
клиента

Взаимоотношения

Инвестиране във
взаимоотношенията

Цена

Фиг. 1. Релацията „доверие-взаимоотношения”

Маркетинговата В2В теория изтъква специфични и уникални характеристики на организационните пазари и ги отличава от потребителските чрез предизвикано търсене, размер на
пазара, по-близки отношения доставчик – продавач и др. [1]. За да бъдат анализирани решенията, вземани в контекста на организационните пазари би трябвало да се отчете склонността
на клиентите към поддържане на дълготрайни
взаимоотношения, продиктувани от доверие
между партньорите [13]. Една от причините за
тази нагласа на индустриалните потребители са
високите разходи при преминаване към нов
доставчик, които включват разходите за постигане на взаимноизгодни условия по сделката,
адаптирането на тези условия към съответните
настоящи обстоятелства и влизане в сила на
договореностите. С оглед на това повечето
индустриални компании предпочитат продължително във времето сътрудничество.
Създаването на зависимост е начин за осигуряване на дълготрайност на взаимоотношенията [2]. Но в същото време достигането на
едно по-високо ниво в нея може да накара кли42

ентът да търси начин да прекъсне обвързаността с доставчика. Поради тази причина е необходимо доставчикът на услуги максимално
прецизно да пресметне степента на зависимост, която цели да постигне спрямо определен партньор.
В този смисъл доверието може да се възприема като ценен компонент от всяко успешно
бизнес взаимоотношение, функционирайки като
лост за намаляване риска, свързан с партньорството между две страни, развитието на дълготрайни взаимоотношения и увеличаване на
отговорността.
За нас представляват интерес предпоставките за възникване на доверие. Качеството на
продукта е една от тях според редица проучвания в маркетинговата научна литература.
Morgan и Hunt [17] стигат до извода, че доверието е позитивно свързано със степента, до
която организациите, въвлечени в бизнесотношения споделят еднакви ценности и информация, за да разрешат спорове и изградят
еднакви възгледи и очаквания. В същото време
неспазването на мълчаливите и/или изрични
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обещания има негативно влияние върху изграденото доверие. Наред с качеството, репутацията и положителния минал опит са силни предпоставки за формирането на доверие.
На организационните пазари могат да се
разграничат три нива на качество на предлаганата услуга [10]:
- Качество, отнасящо се до съдържанието
на процеса на изпълнение на услугата офериране, формиране на отстъпки,
картотекиране, фактуриране, срокове,
доставка и др.;
- Качество, касаещо нивото на изпълнение
- акуратност в сроковете, бърз достъп до
лицата за контакт, улеснен поток от информация. Този вид качество има отношение предимно към обслужващия персонал на компанията-доставчик. В редица случаи то е първият вид качество,
който клиентът възприема.
- Резултатно качество на извършената услуга – оценката на клиента за крайния
резултат от съвкупността от предходните видове.
В маркетинговата литература намираме
разделение на резултатното качество на непосредствено резултатно и крайно резултатно качество [12]. Първото определя успеха, с който
доставчика предоставя решение на проблема
на клиента, докато второто разкрива ефекта на
внедреното в практиката решение.
Разновидностите на качеството на индустриалните пазари е демонстрирано във фиг. 2.
Качество на
съдържание на
процеса на
изпълнение

Качество на
нивото на
изпълнение

Общо
възприемано
качество

Непосредствено
резултатно качество

Крайно
резултатно
качество

Фиг. 2. „Дименсии на качеството”

Освен вродената склонност на индивидите
към доверие, в бизнес отношенията, за да се
породи то са необходими поне минимални
предпоставки т.е. разглежда се доверителното

поведение, а не доверието в неговия когнитивен
смисъл [18]. Ефикасните техники за обвързване на клиентите могат да изиграят успешно
тази роля. Cross и Smith [6] определят маркетинговия смисъл на понятието обвързване като
процес, при който доставчик и купувач развиват и поддържат и взаимно изгодни взаимоотношения. В този контекст са известни две големи категории връзки: структурни и социални.
Структурната обвързаност е регламентирана
на фирмено ниво и има за цел да обвърже двете страни на взаимоотношението по начин, по
който всяка една от тях да изпитва неудобство
от евентуалната загуба на преференциите, на
които тя е носител: напр. по-привлекателни
цени и условия на плащане, достъп до информация, удължени гаранционни срокове и др.
Важно е да се отбележи, че тази обвързаност
надвишава времевите граници на взаимоотношението и индивидуалните отношения между
представителите на страните по него. Колкото
по-здрави са тези връзки, толкова по-трудно е
да се прекъсне взаимоотношението. В определени случаи самата идея за смяна на доставчика поради проблем в предоставената услуга
умира в зародиш поради негативния бъдещ
ефект от обвързаността.
Социалната обвързаност от своя страна е
неизбежна при повечето бизнес отношения.
Междуличностните отношения между представители на договарящите страни са важни, защото те допринасят за междуорганизационната
комуникация и обмен на информация като по
този начин естествено обогатяват взаимовръзките. В сравнение със структурната обвързаност, социалната се прекратява значително полесно. В успешните междуфирмени отношения
са налице двата вида обвързаност.
Изводи
Традиционната теория за доверието фокусира внимание върху неговото развитие на основата на личностните характеристики на индивидите. Настоящата статия разкрива влиянието на
два основни фактора върху формирането на
доверие във взаимоотношенията на организационните потребители, а именно: качеството на
предлаганата услуга и степента на постигната
обвързаност между отделните страни.
Доверието в доставчика води до позитивно
влияние върху желанието на клиента да поддържа взаимоотношенията и да инвестира в
утвърждаването им. Степента на доверие към
доставчика, което клиентът демонстрира се
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влияе от възприеманото качество на предлагания продукт.
Докато отношенията са все още в зародиш
значение имат двата вида обвързаност: структурна и социална. С развитието на взаимовръзките нараства ролята на качеството в лицето на
непосредственото резултатно качество, качеството на съдържание на процеса и на нивото на
изпълнение. На този етап за специалистите по
маркетинг е важно да оценят важността на
първоначалното пораждане на доверие в ранните етапи от индустриалните маркетингови взаимоотношения. За тази цел компаниите би
трябвало да усъвършенстват уменията си в
сферата на личните продажби и междуличностната комуникация.
Договорната обвързаност също помага на
доставчика да спечели доверие, елиминирайки
несигурността, съпътстваща новите партньорства. И не на последно място корпоративният
имидж и репутация би следвало да се разглеждат като добра база за зараждане и развитие на
доверие в корпоративните взаимовръзки. С
узряване на бизнес отношенията доверието на
клиентите спира да се основава само на гореизброените инструменти. На този етап компаниите – доставчици следва да извършат мониторинг и да подобрят своята оферта.
Изграждането на обвързаност с клиента има
позитивно влияние върху доверието към доставчика на услуги. Тя спомага за удължаване
на взаимоотношенията с клиенти на В2В пазарите.
Литература
1. Котър, Ф., Управление на маркетинга. Структура на управлението на пазарното предлагане,
стр. 190-201, Изд. Класика Стил, 2005, София
2. Anderson, J. and Narus, J. A model of distributor
firm and manufacturing firm working partnership.
Journal of Marketing. 1990. Vol. 54 No 1, pp.
42-58
3. Bennett,
R.
Relationship
formation
and
governance in consumer markets: transactional
analysis versus the behaviorist approach. Journal
of marketing management.12/1996.pp.417-36
4. Berry, L.L., Relationship Marketing, Emerging
Perspectives on Services Marketing, Proceedings
Series, American Marketing Association, 1983,
Chicado, IL
5. Crosby, L., Evans, K. and Cowels D.. Relationship
quality I services selling: an interpersonal
influence perspective, Journal of Marketing,
1990, Vol. 54, No 3, pp. 68-81

44

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

Cross, R. and Smith, J., Customer Bonding: 5
Steps to Lasting Customer Loyalty, NTC Business
Books, IL, p.54
Garbano E, Johnson M. S.. The different roles of
satisfaction, trust and commitment in customer
relationships. Journal of Marketing, 1999, Vol.
63, No2, pp. 70-87
Glynn, W, J. Barnes, Understanding Services
Management, Wiley, NY, 1996
Griffin, K. The contribution of studies of source
credibility to a theory of international trust in
communication
process.
Psychological
Bulletin.,1967, Vol.68, , pp. 104-20
Gronroos, Ch., Strategic Management and
Marketing in the Service Sector, Research Report
No8, 1982
Gronroos, Ch., The relationship marketing
process: communication, interaction, dialogue,
value, Journal of Business and Industrial
Marketing, 2004, Vol. 19, No 2, pp. 99-113
Halinen, A., Exchange relationship in professional
services, a study of relationship development in
advertising sector, Turkey school of Economics
and Business Administration, 1994
Hut, M. and Speh, T., Business Marketing
Management, 5th ed., The Dryden Press, New
York, NY, p.13
Jackson, B.B., Build customer Relationships that
Last, Harvard Business review, 1985, Vol.63,
Nov-Dec, pp. 120-8
Lewis, J. D., Weigert A.. Trust as a social reality.
Social Forces, 1985, Vol. 63, No 3, pp. 967-85
Mayer, R. C., Davis J. H., Schoorman F. D.. An
integrative model of organizational trust. Academy
of Management Review., 1995, Vol. 20, No3, pp.
709-34
Morgan, R. M. and Hunt S. D. The commitmenttrust theory of relationship marketing. Journal of
Marketing.1994.Vol. 58 No 3, pp. 20-38
Pearce, W. B. Trust in international relationships.
Speech Monographs., 1974, Vol. 41 No3, pp.
236-44
Smeltzer, L. R. The meaning and origin of trust in
buyer – supplier relationships. International
Journal
of
Purchasing
and
Materials
Management., 1997, Vol. 33 No 1, pp. 40-48
Smith, J.B, Barclay D.W.. The effect of
organizational differences and trust on the
effectiveness of selling partner relationships,
Journal of Marketing., 1997, Vol.61, pp. 2-21
Sullivan, J. and Petеrson, R. Factors, associated
with trust in Japanese – American joint ventures.
Management International Review, 1982, Vol.22
No 2, pp.30-40
Zineldin, M., Bank Company Interactions and
Relationships:
Some
Empirical
Evidence,
International Journal of Marketing, Vol. 3211/12
pp. , 1995

Биляна Миткова

TRUST: FACTOR FOR MODELING THE DURATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP
Bilyana Mitkova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The increasing economic crisis and decreasing production budgets of client-companies are reality of the business climate in Bulgaria. To operate in an environment of a pure price competition, the industrial companies start
to follow Customer Relationship Marketing concept (CRM) with present and potential clients. During periods of
economic and financial crisis as a rule could be observed more serious activities into direction of establishment,
maintenance and development of partnership to reduce the risk in these relationships. In many cases of B2B transactions the sale is only a signal for a start of the business relationship, but not a result from it. The study of the
degree of importance and building a model for determine the role of trust as an engine for attraction, retention and
partnership with previously selected networks of customers will help in-company marketing managers to market
more successful their visions and pass the barrier of price based competition.
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КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА РЕПУРАЦИЯТА И ДОВЕРИЕТО КЪМ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Биляна Миткова, Десислава Серафимова
Икономически университет, Варна
Резюме
В стратегията 2011-14 на Европейската Комисия за корпоративната социална отговорност (КСО) е заложена идеята, че стратегическият подход към КСО е изключително важен за повишаване конкурентоспособността
на бизнес организациите. Той може да окаже положително влияние върху рисковия мениджмънт, съкращаването на разходи, взаимоотношенията с клиенти, управлението на човешките ресурси и иновационния капацитет.
Адресирайки своята социална отговорност, компаниите биха могли да изградят дългогодишни взаимоотношения с клиенти, потребителско и гражданско доверие, които от своя страна да залегнат в основата на устойчиви
бизнес модели. В замяна високите нива на доверие спомагат за създаване на среда, в която компаниите могат
да постигат иновации и растеж. Началото на XXI век бележи промяна в бизнес нагласите в световен мащаб в
посока увеличаване дела на корпоративните дарения. Все повече компании засвидетелстват грижа и съпричастност към общественозначими каузи като опазване ресурсите на планетата, подобряване условията на труд и
качеството на живота, борба с болести като рака на гърдата и СПИН или съвременни проблеми като затлъстяване на децата и др. Налице е трайно формиране на обществено очакване към бизнес организациите да правят
добро, което води до увеличаване на корпоративния им имидж и доверието към тях. Силната репутация би
могла да се разглежда като ценен актив в условията на икономическа криза, където 4Р инструментариумът се
оказва все по- недостатъчен.
Ключови думи: корпоративна социална отговорност (КСО), доверие, корпоративен имидж, репутация.
Key words: corporate social responsibility (CSR), trust, corporate image, reputation.

Увод
Изследването на ролята и значението на социално отговорните практики в бизнеса през
последните години добива все по-голяма актуалност. Същевременно нараства и разнообразието на гледни точки и подходи за интерпретиране на тяхното приложение в съвременните
организации. Целта на настоящата разработка
е да се представи маркетинговият аспект при
изследване на корпоративната социална отговорност (КСО). Във връзка с това да се характеризират утвърдените и най-популярни постановки за влиянието на КСО върху формирането
и поддържането на добър корпоративен имидж,
позитивна репутация и доверие. Въз основа на
това да се предложат насоки за изграждане и
поддържане на доверие чрез следване на социално отговорни практики.
1. Основни схващания за корпоративната социална отговорност
Началото на теоретичния дебат за отговорностите на бизнеса пред обществото е поставено преди повече от 200 години. От тогава до
днес идеята бизнесът да се ангажира със социални каузи има своите поддръжници и противници. Техните становища се предлагат и аргументират в различни концепции, подходи и модели. Варират от чисто икономическата интер46

претация за съществуване на фирмата в името
на печалбата (Smith, A., 1776; Manne, H.,
1966; Heyne, P., 1968; Friedman, M., 1962,
1970 и др.) до широките тълкувания за социалните функции и ролята на бизнеса в обществото (Carnegie, А., 1900; Sheldon, O., 1923;
Bowen, H., 1953; Davis, K., 1960; Sethi, 1975;
Carroll, А. 1979; Wood, D., 1991 и др.).
Проследявайки историческата логика на
променящите се схващания за ролята на бизнеса в обществото, могат да се обособят три нива в нейната интерпретация. Първото ниво
представя разбиранията за традиционната икономическа функция на бизнеса – да генерира
печалба. Второто ниво обхваща отговорността
на бизнеса да изпълнява икономическата си
функция, но същевременно да отчита и променящите се цели, ценности и очаквания на обществото. Третото ниво илюстрира найширокото разбиране за социална отговорност
на бизнеса – да подпомага обществото в постигането на такива глобални цели като премахване на бедността, решаване на екологичните
проблеми, подпомагане на развитието и просперитета.
Във вижданията на учените, както и в използваната от тях терминология, съществуват известни различия. Те произтичат от наличието на
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два подхода за изследване и изясняване на социално отговорните практики – Англосаксонски
и Европейско-континентален. В първия от тях
фокусът е върху т.нар. „корпоративно гражданство” (Corporate citizenship) като част от
КСО. То се основава на идеята компаниите да
се държат като “добри граждани” на обществото. Включва например действия като доброволно поемане на ангажименти за подкрепа на организации с нестопанска цел, инвестиране в
дейности, подкрепящи регионални проекти,
местни общности, спонсориране на нуждаещи
се лица и групи (чрез финансови средства,
предоставяне на продукти и услуги и т.н.) и др.
Във втория подход схващанията за социалната отговорност на бизнеса се развиват в посока на постигане на „корпоративна устойчивост” (Corporate sustainability). Най-често това
понятие се свързва с концепциите за екологичен мениджмънт и устойчиво развитие.
Проследяването на теоретичния дебат за
същността на КСО е извън целите на настоящата разработка. Поради това, отчитайки голямото разнообразие в развитието на идеите, както и съвременното широко разбиране и употреба на понятието „социална отговорност на
бизнеса”, към което се придържаме, обхваща:
- предприемане на действия от страна на
бизнес организациите, които отразяват
не само икономическите и законовите
им задължения, но също така и поширокото им ангажиране с отговорности
към обществото – за защита и подобряване на неговото благосъстояние като
цяло;
- доброволно придържане към социално
отговорно бизнес поведение (без обществена или законова принуда), което отговаря на етичните норми и ценности на
обществото;
- поемане на пълна отговорност за въздействието (пряко или косвено), което
бизнес организациите оказват върху
своите собственици, служители, клиенти, доставчици, околна среда, различни
социални групи, общности и всички останали заинтересовани страни от дейността им;
- поемането на социални ангажименти от
бизнес организациите е гаранция за усилията на мениджмънта им да осигури
дългосрочен растеж и се приема като
източник на възможности, иновации и
конкурентни предимства.

2. Корпоративната социална отговорност като
средство за изграждане на корпоративен
имидж, репутация и доверие
В исторически план схващанията за КСО са
се развивали бавно, не са приемани еднозначно, породени са от различни причини и отразяват наличието на различни аспекти на разглеждане на проблема – икономически, управленски, етични, маркетингови, екологични, финансово-счетоводни, социологически, политикоправни и др. Във фокуса на настоящото изследване е маркетинговият аспект при изследване на ролята и значението на социално отговорните бизнес практики. Неговото интерпретиране в специализираната литература става
популярно в последните две десетилетия.
Първоначално фокусът на изследванията е
върху вида на създаваната и продаваната продукция (нейното предназначение и функции,
евентуални рискове, ясна информация на етикетите и др.), етиката в рекламата и информацията, която се поднася на потребителите, осигуряване на връзки с различни заинтересовани
страни – контрагенти, потребители, местни
общности, вкл. следпродажбено обслужване,
рекламации, отговори на специални запитвания, жалби и др.
По-късно маркетинговият аспект при изследване на КСО включва и въпросите за разработване на фирмени кодекси за професионална
етика в маркетинга, спазване на етични принципи при формиране и модифициране на цените на стоките, при организация на дистрибуцията, при избора на техники за директен маркетинг, проектиране на маркетингови мрежи.
В съвременната специализирана литература
маркетинговият аспект при изследване на КСО
по-конкретно се свързва с изграждането на
корпоративен имидж, репутация и доверие. В
този контекст репутацията е концептуализирана
като съвкупна картина на миналата фирмена
дейност и постигнати резултати, които показват
способността й да достави на стейкхолдърите
желаната от тях ценност [3]. Корпоративната
репутация отразява начинът, по който определена група или обществеността като цяло възприемат дадена компания през даден период от
време посредством формирано мнение за нейните достойнства или недостатъци според определени критерии. През 90-те години на ХХ
век се счита, че позитивна репутация може да
бъде изградена на основата на: доходност, нисък риск, пазарна стойност, медиен образ, до47
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ход от дивиденти, размер на компанията и демонстриране на социална загриженост. В първото десетилетие на ХХІ век към тях се прибавят и факторите: удовлетвореност на потребителите, изграждане на близки отношения със
стейкхолдърите, кампании, подкрепяни от
фирмата (вкл. чрез изграждане на собствени
фондации или даряване на средства за благотворителност) и фирмени програми по „корпоративно гражданство” [2].
Репутацията моделира ефекта от комуникацията, свързан с дейностите по КСО, защото тя
е звено от предварително начертана конфигурация, от която стейкхолдърите изхождат при
интерпретиране на неясната информация, касаеща компанията. Комуникацията относно социално отговорните практики на компаниите с
добра репутация и доверие намира добър прием сред заинтересованите публики и увеличава
позитивния ефект на посланието, докато ефекта от същите при фирмите с лоша репутация и
липса на доверие е нулев или отрицателен [12].
По-конкретни проучвания на взаимовръзката
„корпоративна социална отговорност – корпоративна репутация” показват, че социално отговорните практики на бизнес организациите
могат да подобрят отношенията им с ключовите
стейкхолдъри (включително банки и инвеститори), да повлияят позитивно на финансовите им
резултати, институционалното инвестиране и
цената на акциите, да намалят вредата от негативни резултати, получили публичност по време на криза [2]. Всички посочени фактори, резултат от следване на социално отговорни
практики, имат положително въздействие върху
изграждането и поддържането на корпоративната репутация и корпоративния имидж.
Изследванията от последното десетилетие
показват значително нарастване на значимостта
в публичното възприемане на КСО сред потребителите от Северна Америка и Западна Европа [11]. Така например в проучване от 1999 г.
се установява, че почти половината от запитаните респонденти в САЩ скоро са купили продукт от (или в подкрепа на) компания със силна
корпоративна социално отговорна репутация
[13]. В същата година проучване в страни от
Западна Европа посочва, че 86% от 4000 запитани европейски потребители са заявили, че
корпоративната социално отговорна репутация
на компанията оказва значително влияние върху техните решения за покупка [13]. Друго проучване в САЩ 6 години по-късно (Cone, 2004)
показва нарастване с 21% в публичната подк48

репа на КСО сред потребителите. Приблизително 80% от запитаните американци са декларирали, че корпоративната социално отговорна репутация е оказала влияние върху техните действия при вземане на решения за покупка и при формиране на предпочитания за
инвестиране. Повече от 70% от респондентите
посочват, че биха отхвърлили работодател,
чийто бизнес се характеризира с ниска социално отговорна репутация и също така биха бойкотирали такъв бизнес.
В първите за България национални проучвания на социално отговорните бизнес практики в
периода 2005-2007 г. не се отчитат ясно формулирани и заявени изисквания на потребителите към бизнеса по отношение на КСО. В едно
от тях (през 2005 г.) се отчита, че само българските граждани с високи доходи обръщат
внимание на някои (индиректни за КСО) фактори в своя потребителски избор или избор за
кариерно развитие. Сред тях например са: съобразеност на методите на работа с екологични
стандарти (26,5%), коректно отношение към
служителите (16%), зачитане на човешки права
и принципа на недискриминация (15%), репутацията на фирмата като добър данъкоплатец
(12%) [15].
В едно от първите регионални проучвания
(на Braun&Partners Network, 2008) за потребителските нагласи спрямо социално отговорните
практики на бизнеса в Централна и Източна
Европа, се оформя изводът, че социалната ангажираност на компаниите тепърва ще заема
все по-важно място в поведението на потребителите при избора на продукти и услуги. И в
трите, обхванати от проучването страни – България, Унгария и Полша, е отчетена значителна
осведоменост и заинтересованост по тези въпроси. Най-високи очаквания към компаниите,
но и най-ниска удовлетвореност от представянето им, показват българите. 58,1% от тях са
напълно съгласни с твърдението, че бизнесът
трябва да се интересува не само от интересите
на акционерите си, но и от тези на други заинтересовани страни – например служители,
местни общности, потребители, граждански
организации, както и околната среда. За Унгария и Полша тези проценти са съответно
48,3% и 46,4% [14].
Формирането на социално отговорни практики като част от фирмените стратегии за управление на риска, свързан с репутацията, и
изграждането на позитивен корпоративен
имидж, се основава на две принципни поста-
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новки – „правене на добро” или „избягване на
вредата” [6]. Първата отразява усилията за утвърждаване на позитивното убеждение, че компанията „върши правилните неща”. Пример за
подобно поведение може да бъде всичко от инвестиране в дейности в полза на местната общност до висока загриженост за собствения персонал. Втората принципна постановка се характеризира с усилията да се утвърди убеждението, че компанията избягва следването или
въвличането директно или индиректно в лоши
бизнес практики. Примерите за съществуващи
и в момента лоши бизнес практики, чието целенасочено избягване може да е част фирмената стратегия за КСО, могат да бъдат различни –
използване (или покупки от доставчик, който
използва) робски или детски труд, производство, при което се нанася вреда на околната среда или се пилеят ресурси, опити за сключване
на сделки с неизгодни условия за доставчици
или за клиенти и много др.
Сред изобилието от дефиниции на термина
доверие в маркетинговата литература, за нас
най-точната от тях е на Грифин [4], предложена
в контекста на комуникациите, че поведение,
будещо доверие се наблюдава, когато човек
разчита на някого, рискува нещо ценно и се
опитва да постигне желана цел.
Доверието е съществено следствие от човешките взаимоотношения. Маркетинговият
смисъл на доверие, който дават Морган и Хънт
[7] е: разглеждането на собствените бизнес
партньори като надеждни и честни, и изпитването на сигурност в тях. Smith и Barclay [10]
разглеждат доверието като когнитивно очакване
или емоционална гледна точка. То е поведение,
носещо риск или желание за въвличане в горепосоченото поведение. Ако обекта на доверието е организация, то доверието се дефинира
като зависимост на потребителите от качеството на услугите и сигурността, предложена от
тази организация. Доверието е много важен
фактор за днешната конкурентна среда, тъй
като в бизнес отношенията то спомага за намаляване на риска [1]. Според Smeltzer [9] споделеното доверие е повлияно от психологическата идентификация, имиджа и репутацията, възприемани едновременно от доставчици и купувачи. Доверието се състои от три измерения:
знание, привързаност и поведение. През 1995
Майер предлага модел, който на базата на
следните параметри оценява степента на доверие на транзакционните/бизнес партньори:

Умения: този, който печели доверие притежава влиятелни знания, способности и
вещина;
- Доброжелание: този, на когото вярваме е
мотивиран да направи нещо искрено и
полезно за другите, а не преди всичко за
себе си, и
- Почтеност: спечелилия доверие се придържа към принципи, които едновременно са приемливи и за този, който му гласува доверие.
В този смисъл КСО може да се разглежда
като надеждно средство за повишаване на доверието към бизнес организациите, тъй като
прилагането на социално отговорни практики
покрива параметрите доброжелание и почтеност.
Важно е да се отбележи, че все още маркетинговите теоретици и практици не са се обединили около едно единно разбиране и определение за доверие. Не е изследвано обстойно и
конкретното влияние на КСО върху доверието
към бизнес организациите. В маркетинговата
литература понятието доверие се изследва широко във връзка с В2В отношенията и маркетинга на услугите. Усилията са насочени към
уточняване смисъла на понятието и ролята му
като измерима конструкция в маркетинга. Използването на понятието доверие в различен
контекст го прави важно в мултидисциплинарен
(икономика, право, социология, комуникации) и
бизнес аспект (мениджмънт, човешки ресурси и
др.).
При изследване ролята на КСО за изграждане на доверие към бизнес организациите трябва
да отграничим състоянието на доверие от доверителното поведение. За първи път в научната литература Пиърс [8] прави такова разграничаване, дефинирайки доверието като „субективно предположение, че ще можем да разчитаме на други субекти”. Той прави важния извод, че доверието е в основата на всяко доверително поведение. Този извод е в основата на
нашите разсъждения за ролята на КСО за повишаване степента на доверие към маркетинговите субекти и като резултат по-често демонстриране на доверителното поведение в
транзакционните или социални отношения. В
този смисъл КСО спада към факторите, които
обясняват състоянието/акта на доверие. Чрез
прилагането на социално отговорните практики
участниците в маркетинговите взаимоотношения изпитват по-голяма сигурност, чувствайки в
-
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по-голяма степен доверие в своите бизнес партньори.
Изводи
КСО е предмет на широки мултидисциплинарни изследвания. Благодарение на разкриващата идентичност природа на социално отговорните дейности, чрез инвестиране в социални
инициативи, компанията не само ще поражда
благоприятни нагласи у стейкхолдърите (напр.
продажби, търсене на работни места, привличане на инвестиции в бизнеса), но и в дългосрочен аспект ще изгражда благоприятен корпоративен/бранд имидж, доверие, здрави връзки
със заинтересованите страни, гражданско поведение и др.
Начините за изграждане на доверие към бизнес организациите чрез средствата на КСО биха могли да се идентифицират в следните насоки:
- Влияние чрез социално отговорни бизнес
практики в качеството им на фактори,
пораждащи доверително поведение.
- Чрез маркетинга на взаимоотношенията
КСО добива по-голяма популярност и
въвлича по-голям брой участници в социално ангажираните каузи. Това задълбочава връзките между тях на база поголямо взаимно доверие.
- КСО изгражда положителен имидж на
компанията и повишава нейната репутация в очите на стейкхолдърите чрез стратегически програми за социално отговорни инициативи, достигащи до знанието им
и печелещи одобрение.
Обобщавайки изведените по-горе постановки, можем да направим извода, че в процеса на
прилагане на концепцията на маркетинга на
взаимоотношенията, както и на традиционната
маркетингова парадигма, следването на социално отговорни практики се превръща във важен фактор за реализиране на бизнес отношенията.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – A WAY TO INCREASE TRUST
TO BUSINESS ORGANIZATIONS
Bilyana Mitkova, Desislava Serafimova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
In European Commission’s Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility lays the idea that a strategic
approach to CSR is increasingly important to the competitiveness of business organizations. It can bring benefits in
terms of risk management, cost savings, customer relationships, human resource management and innovation capacity. By addressing their social responsibility companies can build long-term customer relationship, consumer
and citizen trust as a basis for sustainable business models. Higher levels of trust in turn help to create an environment in which companies can innovate and grow. The beginning of XXI century marks a change in business
attitudes worldwide in a direction to increasing the share of corporate donations. More and more companies manifest care and empathy on socially important causes such as preservation of Earth’s resources, improvement of
labour conditions and life quality, fighting with diseases as breast cancer and AIDS and present day problems such
as children’s obesity and etc. It could be observed a durable society expectation to business organizations to make
good which is a way to a rise the corporate image and trust. Strong reputation could be perceived as a valuable
asset in periods of economy crisis where 4R concept has a more limited scope.
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ОРГАНИЗАЦИИТЕ
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Резюме
В основата на всяка една иновация стои новата идея. Нейното създаване представлява творчески процес,
непосредствено свързан с мисловната дейност на хората и отнемащ различен период от време. Творческите
идеи и иновативните решения се явяват фактори с първостепенно значение за оцеляването и растежа на всяка
една организация днес. Трансформирането им в реални дейности, продукти и услуги дава възможност за непрекъснато обновяване на организациите и повишаване на конкурентоспособността им.
Ключови думи: иновации, творчество, мислене, конкурентоспособност.
Key words: innovations, ideas, creation, thinking, competitiveness.

Увод
Според Европейската комисия творчеството
представлява дейност на въображението, насочена към постигане на оригинални и стойностни резултати. От своя страна иновацията се
явява нов или доказано значим продукт или
процес, нов маркетингов или организационен
метод, бизнес практика, организация на работното място или външни отношения. Казано по
друг начин, иновацията се свързва с всички
значими нововъведения, в основата на които
лежи творческото мислене.
1. Специфични особености на творческото
мислене
По своята същност мисленето се явява функция на човешката когнитивна система и мисълта има подбудителна сила. Чрез мисленето
личността изразява своето отношение към
околния свят. С помощта на мисловния процес
човек възприема и същевременно преструктурира в различна степен образа за света около
себе си. В специализираната литература мисленето се описва и като съвкупност от психични функции за създаване на ново знание чрез
сложни волеви действия, при което се създават
различни мисловни ситуации. Всяка една от тях
си има свое начало и край. Получените резултати от човешкото мислене можем да разделим
в две категории:
- субективен елемент: различни чувства и
състояние на личността;
- обективен характер: трансформираното
в изрази, процедури, алгоритми, процеси,
формули, диаграми и т.н. знание.
Чрез мисленето всеки индивид се стреми да
разбере нещо непознато за него и затова то се
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явява взаимодействие между него и обкръжаващата го действителност.
Можем да посочим, че като цяло мисленето
се подразделя на логическо (аналитично), критично и творческо. При логическото мислене се
следва определен набор от предварително набелязани стъпки, за да може личността да се
придвижи от една позиция към друга [5]. В теорията и практиката критичното мислене се
свързва с непрекъснатата проверка на степента
на истинност и реалност на твърденията и
предпоставките ни. Докато при творческото
мислене следва да посочим, че се наблюдава
точно обратното – предвид това, че се основаваме на своето въображение, достигането до
нещо ново може да стане с различна бързина и
с необходимост от преодоляване на различни
по своята сложност бариери. Поради това
именно творческото мислене се свързва преди
всичко с възприятията и в много малка степен
– с логиката.
Тъй като основната цел при творческото
мислене е да се изследват възможностите за
откриване на новото се счита, че именно то
лежи в основата на иновационната дейност на
организациите и институциите. При него се използват различни похвати като теории, хипотези, провокации и др. за стимулиране на нестандартното мислене, да се провокира един нов
поглед към нещата. Следва да посочим, че по
своята същност то се свързва с въображението
на хората, тъй като води до създаване на нови
идеи, концепции, свързва предмети идеи и т.н.
[1].
От изключителна важност при творческото
мислене е способността да се разпознават
проблемите. Тази способност от своя страна се
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намира в права пропорционална зависимост с
притежаваните от личността разностранни интереси, които следва да се удовлетворяват по
различен начин. Колкото по-висока е степента
на осмисляне и оценяване на възникналите
проблеми, толкова по-бързо ще може да се
намери решение за тях. Тук, както посочва П.
Тодоров [4], влияние оказва и степента на личната мотивация, т.е. значение на проблема за
конкретния индивид. Затова от гледна точка на
организацията, трябва да се търсят начини за
непрекъснат баланс между личностните и организационните ценности, както и с обществените
ценности, за да се осигури желаната позиция
на организацията в обществото.
В специализираната литература се акцентира и върху това, че едно от най-важните качества на творческото мислене е неговата гъвкавост, свързана с възможността за преминаване
от една гледна точка към друга в ход на анализ
на проблемите и ситуациите; търсене на нов
смисъл и значение на нещата; откриване на
колкото се може повече алтернативни идеи за
решение, между които да се направи избор по
определени за целта критерии. Предпоставка за
творческо мислене е поставянето на хората в
различни ситуации и избягване формирането на
стереотипи за работа, налагани за дълъг период от време.
Творческото мислене произтича от творческите способности, притежавани от хората. В
тази връзка в специализираната литература се
акцентира и върху това понятие, като се приема, че творческата способност представлява
съвкупност от няколко различни нива, а именно:
- естетическа позиция на личността – определя се едновременно като творчество
и като потребност от него; играе ролята
на подбуждаща сила за мобилизиране на
творческите способности и е особено
характерна за хората на изкуството;
- творческо въображение – изразява се в
създаването на конкретен образ в съзнанието и последващото му материализиране;
- творчески способности – създават се от
особеностите на мисловните операции
на човека и към тях се отнасят индивидуалните черти, особената чувствителност на някои анализатори; способността за бързо и трайно усвояване на нови/специализирани знания и умения.

На практика получаваните продукти от процеса мислене имат нематериален характер и
са под формата на различно знание. Едва когато то се трансформира в конкретен продукт
(стока/услуга) и/или процес, придобива и количествено измерение.
2. Основни бариери пред творческото мислене
Като всяка друга човешка дейност и творческото мислене среща редица бариери пред
своето развитие. Те имат различен характер,
като основните сред тях можем да сведем до
следните няколко [1]:
- твърдо установени гледни точки – когато
в организацията има наложени стереотипи на поведение, мислене, действия,
които не толерират различно мислещите
и възпрепятстват създаването на принципно нови решения;
- поляризиране на алтернативите, при което обикновено се дава възможност за
избор само между две алтернативи и това не позволява отчитане на повече възможности;
- страх да не се изпадне в глупаво положение или още по-лошо – в изолация,
ако съответната идея не бъде разбрана
поради своята висока степен на нестандартност;
- прибързана оценка, която непозволява
развитие на въображението, за да се
търси по-нестандартно решение;
- навик да се мисли последователно и да
се търси само една най-добра идея, а не
повече различни идеи, от които да се избира и др.
При наличието на тези бариери се достига
до различни психични състояния на личността
като:
- спадане на ентусиазма на личността;
- пасивност на личността;
- формална активност на личността;
- упорита съпротива на личността, която
не се наблюдава външно и открита външна съпротива на личността и др.
Казано по друг начин, това са психичните
бариери, пред които човек много често се изправя и с които трябва да преодолее. Те представляват психични състояние на личността и се
разглеждат като съвкупност от действия, очаквания, емоционални преживявания. Както се
посочва в литературата [3], психичните бариери представляват препятствие, което пречи на
оптималното протичане на процесите на адап53
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тация на човека към новите фактори на външната среда. В резултат на това се затруднява
творческото му мислене и възможността за
акумулиране на нови идеи и решения. Затова
от изключителна важност е наличието на опит,
готовност и знания за преодоляване на ситуацията на трудност от страна на съответния индивид.
3. Взаимовръзката творческо мислене – иновационна дейност на организациите
От последното десетилетие на 20 век насам
все повече се говори за така наречената „нова
икономика” предпоставка за развитието, на която са промените в стопанския живот на хората,
в техните навици, потребности и предпочитания.
Натрупването на нови знания се явява предпоставка за различен начин на мислене и организиране на дейността. В основата на всяка една
дейност лежи новото знание, основано на настъпилите промени, развитието на технологиите
и информацията, с която светът разполага.
Свидетели сме на все по-нарастващата роля на
знанията, придобиване на нови такива. Новите
способности, основани на усвояването на нови
знания, лежат в основата на нововъведенията.
Подкрепени от нестандартни идеи, знанията се
трансформират в нови технологии, процеси,
процедури, продукти. Повишаването на конкурентоспособността на всяка една организация,
независимо от нейния предмет на дейност,
изисква по-различен поглед към заобикалящия
ни свят, за да се изведат нетрадиционни решения, привличащи вниманието на околните. Отстраняването на традиционно наложени стереотипи на поведение позволява осигуряването на
подходящи условия за творчество на хората,
стимулира тяхната креативност. В никакъв случай не трябва да противопоставяме творческите
решения на знанията, опита и практиката, защото на практика те са взаимно свързани и
обусловени. Извеждането на едно творческо
решение изисква предварителна теоретична
подготовка в съответната област, добро познаване на постигнатото към момента, яснота относно „слабите места”, по отношение на които
следва да се търсят нови решения. Предвид
това, че човешката мисъл няма граници и съответно творческите идеи са изключително широко поле за изява, то в интерес на всяка една
организация е да осигурява при себе си необходимите условия за развитието им. Все почесто сме свидетели на желание за личностна
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изява, резултатите от която надхвърлят общоприетите рамки.
В специализираната литература се акцентира върху факта, че множеството промени, на
които сме свидетели от края на миналия век
насам се основават на научни, технологични,
технически, психологически и др. знания [2].
Извежда се и твърдението, че новите стоки,
новите технологии, новите източници, новият
тип организация на труда лежат в основата на
конкурентоспособността на икономиките. Ускореното въвеждане и внедряване на новости
става основен инструмент на бизнеса. Така
посочените промени, настъпили в разбирането
и организирането на света, предполагат и различен начин на мислене. Излизането от стереотипното, задължително логическо мислене е
безспорно сложен процес, но наличието на
творчески идеи предполага постигане на нови
конкурентни позиции. Тъй като творчеството
лежи в основата на иновативните решения, можем да кажем, че то е с водещо значение за
подобряване жизнения стандарт на хората.
Творческото решение на познати проблеми
дава възможност за осигуряване на по-добро
качество на продукта или извършваната услуга;
осигуряването на по-лесен достъп до тях, както
и улесняване на самото приложение. Това на
практика трансформира съществуващия продукт, алгоритъм, процес, технология и т.н. в
нещо ново и се явява важна предпоставка за
увеличаване на интереса към него и респективно – повишаване степента на полезност на
новата идея. Творческото мислене предполага
повече свобода по отношение начина, времето,
използваните методи и средства в хода на работния процес.
Ускоряване създаването на среда, благоприятстваща развитието на творческото мислене и
извеждане на иновативни решения съответно,
зависи до голяма степен от нагласите на мениджърите и мениджърските екипи. Колкото поотворени, благосклонни и насърчаващи са те
към новото, нетрадиционното, толкова полесно ще бъде на техните служители да представят своите „различни” идеи. Ненатрапчивият
контрол и демократичният стил на ръководство
са също важна предпоставка за развитие на
инициативността на персонала в една организация. Тук, обаче, следва да посочим и това, че
културните специфики на различните страни
оказват значително въздействие предвид факта,
че културата се намира в пряка връзка с науката, нивото на образование и образованост, раз-
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витие на определени индустрии и т.н., а това
означава наличие на пряка връзка с развитието
на икономиката като цяло. Основно предизвикателство за всеки ръководител в днешния свят
на глобализираща се икономика е поддържането на стимула в хората да мислят различно, да
търсят нови начини за решаване на проблемите,
да стимулират търсене чрез създаване на продукти/услуги, удовлетворяващи нови потребности.

Усъвършенстването на човешките умения е
предпоставка за развитие на едно иновативно
общество. Създаването на нови технологии,
внедряването на нови процеси и алгоритми,
въвеждането на нови продукти, разработването
на нестандартни решения би позволило в значителна степен преодоляване ограничеността
на ресурсите на планетата и удовлетворяване
на потребностите по нов, различен от досегашния, начин.

Изводи и препоръки
Като специфична бариера пред творческото
мислене можем да изведем търсенето на само
един верен вариант, акцентиране върху логичността на решенията, за да не се допускат
грешки. За да имаме креативно мислещи хора
в една организация е необходимо те да притежават съответни теоретични, аналитични и
практически способности, между които да се
търси правилният баланс, за да се стимулира
творческото решение на проблемите.
Инвестирането в развитие на творческите
способности и мислене ще осигури развитието
на иновативни дейности и съответно – повишаване конкурентоспособността на организациите,
както и на националните икономики като цяло.
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THE ORGANIZATIONS
Radka Ivanova
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Abstract
On the ground of every one innovation stands a new idea that involves a creative process, which is directly associated with the mental activity of people and it takes up a different period of time. Nowadays, the creative ideas
and innovation decisions are the main factors for the organizations’ existence and growth. Their transforming in
activities, products and services gives an opportunity for continual organization’s update and increases its competitiveness.
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Резюме
Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото: постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт; опазване и подобряване на околната среда сега и за в бъдеще. В
тази връзка иновациите имат съществен принос за осигуряването на устойчиво развитие. По конкретно процесните иновации представляват въвеждане в употреба на нов или значително подобрен метод или технология
за производство или осигуряване на услуги. Целта на настоящата статия е да представи методика за избор на
процесни иновации. Методиката цели да предложи практически ориентиран алгоритъм, чрез който да се идентифицират, подреждат по приоритетност, оценяват и избират тези пазарно-ориентирани процесни иновации,
които в най-пълна степен способстват за повишаване на конкурентоспособността и икономическите резултати
на МСП.
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Увод
Една от дефинициите за устойчиво развитие
го определя като 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 сега и за в бъдеще.
В тази връзка иновациите имат съществен
принос за осигуряването на устойчиво развитие.
По конкретно процесните иновации представляват въвеждане в употреба на нов или значително подобрен метод или технология за производство или осигуряване на услуги.

Настоящата статия представя методика за
избор на процесни иновации. Методиката цели
да предложи практически ориентиран алгоритъм, чрез който да се идентифицират, подреждат по приоритетност, оценяват и избират тези
пазарно-ориентирани процесни иновации, които
в най-пълна степен способстват за повишаване
на конкурентоспособността и икономическите
резултати на МСП.
1. Същност на методиката за избор на процесни иновации
Методиката за избор на процесни иновации
е разработена като последователност от четири
етапа (фиг. 1):
- Етап 1: Разработване на списък на възможните процесни иновации.
- Етап 2: Определяне на степените на
приоритетност на процесните иновации
за предприятието.
- Етап 3: Оценка на иновационните алтернативи.
- Етап 4: Избор на процесни иновации.

Фиг. 1. Основни етапи на методиката за избор на процесни иновации
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Етап 1. Разработване на списък на възможните
процесни иновации
За тази цел е необходимо да се извърши:
1. Анализ на вътрешната потребност на
предприятието от прилагане на процесни
иновации.
2. Анализ на обкръжаващата среда.
3. Анализ на пазара.
4. Анализ на ефективността на дейността
на предприятието.
В резултат на тези анализи се определят
възможните и необходими процесни иновации
за възползване от възникналите или възникващи
благоприятни възможности, за предпазване от
възникналите или възникващи заплахи, за повишаване на ефективността от дейност на
предприятието.
Етап 2. Определяне на степените на приоритетност на процесните иновации за предприятието
Процесните иновации, посочени във вече
разработения списък, имат различна степен на
важност за предприятието. Някои от тях са задължителни за осъществяване и трябва да се
извършат спешно. Такива например са тези,
които са предизвикани от промени в правната
регламентация – промяна на задължителните
изисквания към използваната техника, технологични линии, методи и подходи за производство
и обслужване, към безопасността и условията
на труд и др. Предприятието не може да продължи своята дейност, ако не се съобрази с
тези промени чрез извършване на необходимите за това процесни иновации. Обаче не всички
промени в правната регламентация изискват
строго задължителни и спешни мерки за промяна. Процесните иновации в този случай са
желателни за подобряване на дейността на
предприятието, но биха могли да се отложат за
по-късен етап.
Част от процесните иновации са предизвикани от промени в пазарните условия (промяна в
изискванията на потребителите, промяна в поведението на конкурентите, нови изисквания на
търговските посредници, появили се нови практики и стратегии и др.). Друга част от процесните иновации са предизвикани от проведени
или провеждащи се в предприятието продуктови или организационно-управленски иновации,
успехът от провеждането, на които зависи от
осъществяването на подходящи промени и в
осъществяването на производствените и други

процеси. Процесните иновации могат да бъдат
предизвикани и от стремеж да се подобрят стопанските резултати на предприятието.
Поради различната си степен на важност за
предприятието, процесните иновации, посочени
в разработения списък, имат различна приоритетност за извършване. Тази приоритетност
трябва да се определи и да се вземе предвид
при оценката и определянето на поредността
на извършване на иновациите. За целта е необходимо да се разработи така нареченият „Йерархичен модел на приоритетите на процесните
иновации”.
Етап 3. Оценка на иновационните алтернативи
Всяка приоритетна група процесни иновации
има свои алтернативни варианти за осъществяване, т.е. в рамките на групата са възможни
различни конкретни процесни иновации. За всяка приоритетна група е необходимо да се избере за осъществяване само една алтернатива –
най-полезната за предприятието. Това изисква
предварително всички алтернативи да бъдат
оценени по определени критерии и показатели
и да се подредят в низходящ ред по тяхната
потенциална ефективност.
Критерий за оценка на полезността на процесните иновации за предприятието е: максимални стопански резултати от осъществяването
на процесната иновация, измерен с „Показател
за стопански резултати от процесната иновация”.
За определянето на „Показател за стопански
резултати от процесната иновация” е необходимо предварително да се определят индикаторите за стопанските резултати, постигнати с
процесните иновации и показателите, по които
да се оценява достигнатото им ниво.
Индикаторите са основни аспекти на стопанските резултати на предприятието. Правилното им определяне е от значение не само за
тяхното измерване, но и за насочването на мениджърите при планиране и разработване на
процесните иновации. Те показват кои са тези
аспекти, промените на които ще доведат до
предимства пред конкурентите. Различните им
равнища влияят върху приоритетите в иновационната дейност.
При определяне на индикаторите за стопанските резултати от процесните иновации се
срещат редица затруднения. Те произтичат
главно от съобразяването с две противоположни изисквания. От една страна, налице е стре57
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меж за максимално пълно характеризиране на
стопанските резултати. Това води до прекалено
голямо разширяване на броя на предлаганите
индикатори, което от своя страна затруднява
практическото им използване. От друга страна
е желанието да се разработи такъв отделен индикатор, с който лесно и бързо да се дава
обобщена оценка на резултатите. За съжаление,
обаче използването на такъв обобщен критерий
намалява значително точността на оценките.
Изхождайки от тези трудно съвместими
изисквания, ще предложим компромисно решение, т.е. използване на ограничен набор от
индикатори. Така до известна степен се удовлетворяват и двете изисквания – едновременно
се намалява броя на индикаторите и се увеличава точността на резултатите.
Индикаторите за стопански резултати, постигнати с процесните иновации са:
1. Очаквано увеличение на продажбите;
2. Очаквано повишаване на конкурентоспособността на продуктите/услугите;
3. Очаквано повишаване на гъвкавостта на
дейността;
4. Очаквано подобрено съответствие със
стандарти;
5. Очаквано увеличаване на производствения капацитет;
6. Очаквано повишаване на производителността на труда в предприятието;
7. Очаквано намаляване на разходите за 1ца продукция в предприятието;
8. Очаквано подобряване опазването на
околната среда;
9. Очаквано подобряване на финансовите
резултати на предприятието.
Тези характеристики могат да имат различни
очаквани нива за различните процесни иновации. Следователно при всяка тяхна стойност,
те ще отчитат и различна степен на очакваните
стопански резултати. Колкото по-високи са
равнищата на тези характеристики за дадена
иновация, толкова по-висока е и потенциалната
й ефективност и обратно.
Посочените индикатори, макар да имат различно индивидуално значение за изявата на
очакваните стопански резултати от процесните
иновации трябва да се използват в комплекс.
Това е продиктувано от многоаспектния характер на стопанските резултати и от факта, че
всяка отделна характеристика изяснява различен аспект от тяхното състояние. Липсата или
недоброто ниво на която и да е от тях сочи
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проблеми в резултатите и занижава цялостното
им ниво.
Характеристиките не са напълно независими
една от друга, но нито една от тях по своята
познавателна стойност не може да замени цялата система от характеристики и достатъчно
добре да охарактеризира стопанските резултати от процесните иновации. Ето защо от тази
система не може да отпадне нито една характеристика. Описвайки различен аспект на анализираното явление те взаимно се допълват.
Индикаторите за стопанските резултати от
процесните иновации имат различни очаквани
нива на развитие за отделните иновации. Ето
защо, много важно е да се определят показатели, чрез които да се измерват равнищата на
всеки от индикаторите. Именно с тях може да
се даде оценка и на потенциалната ефективност на иновациите, като цяло.
Използването на показатели позволява не
само да се измерват равнищата на индикаторите и на стопанските резултати от процесните
иновации, но и да се дава количествена оценка
на отделни силни и слаби страни на иновациите.
Те дават количествена информация за извършване на различни сравнения и анализи.
Разработената тук система от показатели
позволява да се определят очакваните равнища
на отделните индикатори за стопанските резултати за годишен период. Очакваните подобрения се определят спрямо избран базов период,
обикновено - предходната година. На тази основа може да се даде обобщаваща оценка на
очакваните стопански резултати от процесните
иновации.
Изборът на система от показатели е съобразен със стремежът за сравнително лесната им
практическа приложимост. По тази причина
броят на използваните показатели не е голям.
Освен това, те са подбрани така, че определянето им да е сравнително лесно, предвид изчислителните процедури и достъпа до необходимата информация.
Показателите за оценка на индикаторите на
стопанските резултати от процесните иновации
са:
1. Показател за оценка на индикатора „Очаквано увеличение на продажбите”
За оценка на нивото по този индикатор,
очаквано да се достигне в резултат от осъществяването на процесните иновация се използва
показателя „Очаквано увеличение на продажбите спрямо предходната година, постигнато с
1000 лв. разходи за процесни иновации”.
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2. Показател за оценка на индикатора „Очаквано повишаване на конкурентоспособността на продуктите/услугите”
За оценка на нивото по този индикатор,
очаквано да се достигне в резултат от осъществяването на процесните иновации се използва
показателя „Очаквано повишаване на конкурентоспособността на продуктите/услугите спрямо
предходната година, постигнато с 1000 лв.
разходи за процесни иновации”.
3. Показател за оценка на индикатора „Очаквано повишаване на гъвкавостта на дейността”.
За оценка на нивото по този индикатор,
очаквано да се достигне в резултат от осъществяването на процесна иновация се използва
показателя „Очаквано повишаване на гъвкавостта на дейността, постигнато с 1000 лв.
разходи за процесни иновации”.
4. Показател за оценка на индикатора „Очаквано подобрено съответствие със стандарти”.
За оценка на нивото по този индикатор,
очаквано да се достигне в резултат от осъществяването на процесна иновация се използва
показателя „Очаквано подобрено съответствие
със стандарти, постигнато с 1000 лв. разходи
за процесни иновации”.
5. Показател за оценка на индикатора „Очаквано увеличаване на производствения капацитет”.
За оценка на нивото по този индикатор,
очаквано да се достигне в резултат от осъществяването на процесна иновация се използва
показателя „Очаквано увеличаване на производствения капацитет, постигнато с 1000 лв.
разходи за процесни иновации”.
6. Показател за оценка на индикатора „Очаквано повишаване на производителността на
труда в предприятието”.
За оценка на нивото по този индикатор,
очаквано да се достигне в резултат от осъществяването на процесна иновация се използва
показателя „Очаквано повишаване на производителността на труда на предприятието, постигнато с 1000 лв. разходи за процесни иновации”.
7. Показател за оценка на индикатора „Очаквано намаляване на разходите за 1-ца продукция в предприятието”.
За оценка на нивото по този индикатор,
очаквано да се достигне в резултат от осъществяването на процесна иновация се използва
показателя „Очаквано намаляване на разходите

за 1-ца продукция в предприятието, постигнато
с 1000 лв. разходи за процесни иновации”.
8. Показател за оценка на индикатора „Очаквано подобряване опазването на околната
среда”
За оценка на нивото по този индикатор,
очаквано да се достигне в резултат от осъществяването на процесна иновация се използва
показателя „Очаквано подобряване опазването
на околната среда, постигнато с 1000 лв. разходи за процесни иновации”.
9. Показател за оценка на индикатора „Очаквано подобряване на финансовите резултати на предприятието”.
За оценка на нивото по този индикатор,
очаквано да се достигне в резултат от осъществяването на процесна иновация се използва
показателя „Очаквано подобряване на финансовите резултати на предприятието, постигнато
с 1000 лв. разходи за процесни иновации”.
Етап 4. Избор на процесни иновации
Изборът на процесни иновации, които да бъдат осъществени се извършва, като се вземат
предвид следните критерии: приоритетността
на процесните иновации; изчислените оценки за
очакваните стопански резултати от процесните
иновации; финансовите възможности на предприятието за инвестиране в процесните иновации.
Спазва се следната последователност:
1. Ранжиране на възможните иновационни алтернативи по приоритетност и оценки за
очакваните стопански резултати.
Процесните иновации от група 1 са с найвисока степен на приоритетност и те задължително трябва да се извършат. За тях се определя коефициент на приоритетност 1 (Кп=1).
Процесните иновации от група 2 са с висока
степен на приоритетност, но те не са задължителни за извършаване. За тях се определя коефициент на приоритетност 0,7 (Кп=0,7). Процесните иновации от група 3 са с умерена приоритетност и се извършат само при доказана
целесъобразност и финансова възможност за
предприятието. За тях се определя коефициент
на приоритетност 0,3 (Кп 0,3).
Коефициентите на приоритетност имат значение при ранжиране на иновационните алтернативи от групи 2 и 3. С тяхна помощ се изчисляват така наречените „Претеглени оценки
на иновационните алтернативи”, по които се
извършва ранжирането. Иновациите от група 1
се извършват задължително, т.е. те се ранжи59
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рат само помежду си в групата, в низходящ ред
според получените оценки за очакваните стопански резултати. Иновациите от групи 2 и 3 се
ранжират заедно, в низходящ ред според получените претеглени оценки за очакваните стопански резултати, независимо от коя група са.
2. Отчитане на финансовите възможности на
предприятието за инвестиране.
За целите на избора е необходимо да се
вземат предвид инвестициите, необходими за
осъществяване на отделните процесни иновации.
Ако финансовите възможности на предприятието са ограничени (което е често срещания
случай), то е необходимо да се направи внимателен избор на алтернативи, които то би могло
да осъществи.
3. Извършване на окончателен избор на процесни иновации, които да бъдат осъществени.
В някои случаи вземането на крайно решение за избор на иновационни варианти по посочения начин за процесните иновации от групи 2
и 3 може да бъде сериозно затруднено. Това е
възможно, когато инвестициите за различните
варианти и техните претеглени оценки за очакваните стопански резултати се различават значително.
В такива случаи, за да се вземе решение е
необходимо използването на помощен крите-

рий за преценка и избор. Такъв критерий може
да бъде показателят индекс на рентабилност на
инвестицията, изчислен по следната формула:
И  По
(1)
Ир 
,
И
където
Ир - индекс на рентабилност на инвестицията;
И - размер на инвестицията за осъществяване на иновацията, [хил. лв.]
По - претеглена оценка за очакваните стопански резултати от иновационния вариант;
И+По - абсолютна стойност на сумата на
И и По.
Заключение
Настоящата статия представя методика за
избор на процесни иновации, която цели да
предложи практически ориентиран алгоритъм
за идентифициране, подреждане по приоритетност, оценяване и избор на процесни иновации,
които в най-пълна степен да способстват за
повишаване на конкурентоспособността и икономическите резултати на МСП.
Предложената система от показатели няма
претенциите да постига пълна точност на оценките (а на практика такава точност не би могла
да бъде постигната). Ето защо системата е отворена и може да се допълва и доуточнява.

METHODOLDOGY FOR CHOOSING OF PROCESS INNOVATIONS
Veselina Yankova
Technical University, Varna, Bulgaria
Abstract
Sustainable development integrates two basic aspirations of society: achieving economic development, providing an increasing standard of living; protecting and improving the environment in the future. In this context innovation have a significant contribution to ensuring sustainable development. In particular, the process innovation is
introduction of new or significantly improved method or technology for production or provision of services. The
purpose of this report is to present a methodology for selection of process innovations. The methodology aims to
offer practical oriented algorithm by which to identify, prioritize, evaluate and select those market-oriented process
innovations, which mostly contribute to increasing competitiveness and economic performance of SMEs.
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ПОВИШАВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ИНОВАТИВНОСТ НА ФИРМИТЕ
ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ ИНОВАЦИИ
Димитър Благоев
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Никога иновациите не са били по-важен и ключов фактор за динамичното развитие и растеж на фирмите
както в последните години. Тези години са белязани от нестабилност на икономическата среда, продиктувана
от негативните факторни влияния на световните икономически кризи. Водещо място сред всички типове иновации, от които могат да се възползват фирмите за да си осигурят стабилност и растеж имат продуктовите иновации. Редица изследвания показват, че именно продуктовите иновации се възприемат от фирмения мениджмънт като основно антикризисно средство в областта на иновациите. В доклада се разглежда влиянието на
продуктовите иновации върху цялостната степен на иновативност на фирмите. От друга страна продуктовите
иновации са разгледани и представени като фактор за осигуряване на стабилност и дори за генериране на
растеж в условията на негативно влияещи кризисни фактори. Продуктовите иновации се представят като една
от променливите съставляващи иновационната функция, на чиято база, заедно с производствената функция, се
изчислява степента на иновативност на фирмите. За анализ са използвани основни теоретични и теоретикометодологични постановки в областта на иновациите, продуктовите иновации и оценката на степента на иновативност на отделни бизнес единици. Основната теза, която се защитава е, че в условия на несигурна и нестабилна икономическа среда измежду всички типове иновации, продуктовите иновации са един от найизползваните и най-популярни методи във фирмите за осигуряване на стабилност и растеж.
Ключови думи: индустрия, иновации, продуктови иновации, инвестиции.
Key words: industry, innovation, product innovation, investments.

Увод
Иновациите са един от основните фактори
за развитие и растеж на фирмите. Иновациите
и развитието на технологиите са от съществено
значение за функционирането на икономиката
на всяка държава особено в условията на криза. Иновационната активност на българските
предприятия зависи от редица вътрешни и външни фактори. В условията на икономическа
криза, свиване на пазарите и забавена инвестиционна активност е необходимо преосмисляне
на дългосрочните приоритети, а въвеждането
на иновации в предприятията би повлияло върху повишаването на гъвкавостта и устойчивостта на пазарите им, в такива условия.
Започналата през 2007 г. финансова криза
доведе до икономически спад в световен мащаб. В началото това намира изражение в намалени темпове на икономически растеж, последвано от реален икономически спад в много
страни. Индикаторите на иновационната дейност включително и тези използвани за измерване на иновационната активност в страните от
ЕС имат закъснение от една или повече години
и поради това все още не разкриват пълното
влияние на икономическата криза. Данните от
проведени изследвания до момента сочат, че
23% от новосъздадените предприятия имат

намалял дял на иновационните разходи, като
пряк резултат от икономическата криза. 29%
от фирмите заявяват, че разходите им за иновации през 2009 г. са били по-ниски отколкото
направените през 2008 г., като за сравнение за
периода 2006-2008 г. само 9% от фирмите са
били с намалени разходи за иновации [1].
Основната теза която се защитава в настоящата разработка е, че в условия на несигурна и
нестабилна икономическа среда измежду всички типове иновации, продуктовите иновации са
един от най-използваните и най-популярни методи във фирмите за осигуряване на стабилност и растеж.
За анализ и потвърждаване на така формулираната теза се използват данни от проведени
анкетни проучвания сред мениджъри на български индустриални фирми, което анкетно
проучване е част от проект финансиран от
Фонд НИД на УНСС на тема: „Антикризисно
управление на индустриалните фирми” [5].
1. Същност и особености на продуктовите иновации и мястото им в иновационната дейност
на фирмите.
Иновациите, в своите разновидности, като
продуктови, организационни и технологични са
в тясна взаимовръзка. Създаването на нови
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и/или модифицирани продукти често изисква и
разработването на нови или усъвършенстването на съществуващи технологии. И обратно създаването на нови и усъвършенствани технологии често е предпоставка за възникване на
нови или подобрени (модифицирани) продукти
и услуги.
Иновациите са основен фактор и оказват
влияние върху подобряване на дейността на
фирмата в редица направления:
- Осигуряват по-пълно съответствие на
предлаганата от фирмата продукция с
изискванията и потребностите на клиентите. Значението на новите продукти в
това отношение нараства, тъй като под
влияние на множество фактори потребностите на клиентите непрекъснато се
изменят.
- Осигуряват предлагане на продукция с
необходимото качество. Създаването на
нови продукти, включително и чрез модификация на съществуващите, е важно
направление за подобряване на качеството на предлаганата от фирмата продукция.
- Осигуряват икономия на разходи. Създаването на оригинални продукти и нови
технологии, както и усъвършенстването
на съществуващите може да осигурят
намаление на разходите на единица продукция и оттам фирмата да предложи
по-атрактивни цени на съответния пазар.
- Осигуряват по-пълното използване на
технологичния потенциал на фирмата.
Разработването на нови продукти и технологии допринася за ангажираността,
повишаването на квалификацията и поддържането на мотивацията на персонала, работещ в звената по изследване и
развитие, както и за ускоряването на
възвръщаемостта на вложените средства
в тази дейност.
- Осигуряват по-пълното и ефективно използване на производствените мощности
(производствения капацитет) на фирмата.
Разработването и усвояването на нови продукти, услуги и технологии следователно са
основен фактор за подобряване на дейността
на фирмата и повишаване на нейната конкурентоспособност. Те са важно условие за установяване на равновесие между сегашните продажби и печалби на фирмата и нарастването на
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нейния потенциал, продажби и печалба в бъдеще.
Продуктите могат да бъдат определени като
нови през призмата на пазара и на фирмата
производител, в резултат от което се обособяват:
- нови продукти за световния пазар;
- нови продукти за отделни страни и региони;
- нови продукти за отделната фирма.
На базата на това разграничение се получават редица варианти, които се различават помежду си главно по размера на необходимите
ресурси и степента на риска, свързани с реализацията на всеки един от тях.
2. Повишаване на конкурентоспособността и
преодоляване на кризисни ситуации във фирмите чрез продуктови иновации.
Тенденцията на значително изоставане на
българските фирми по степен на иновативност
се запазва и след приемането на страната в ЕС,
което обуславя ниската им степен на конкурентоспособност на европейските пазари и е сериозно предизвикателство за дългосрочния
икономически растеж на страната (фиг. 1).

Източник: Евростат 2006, New Cronos, CIS 4

Фиг. 1. Иновативни предприятия по големина на
предприятията според броя на заетите

Иновативните фирми от българската икономика, малки, средни и големи и степента им на
иновативност са от 2 до 3 пъти по-малко, отколкото на останалите страни и средното ниво
за целия ЕС.
По отношение на отделните видове иновации
внедрени в българските фирми най-голям е
делът на продуктовите иновации, като в общия
случай това са нови продукти за самата произвеждаща фирма или за пазара й, и в много помалка степен това са нови продукти за пазара
като цяло.
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№
1
2
3
4

Табл. 1. Видове иновации, реализирани
Общо
Иновативни фирми
брой
%
Продуктови иновации
353
21,76
Процесни иновации
175
10,79
Организационни иновации
243
14,98
Маркетингови иновации
74
4,56
Общо
540
33,29

в българските индустриални фирми
Микро
Малки
Средни
брой
%
брой
%
брой
%
269
19,52
51
31,29
33
40,74
112
8,13
32
19,63
31
38,27
147
10,67
63
38,65
33
40,74
31
2,25
28
17,18
15
18,52
415
30,12
78
47,85
47
58,02

Източник: Собствени изследвания.

Останалите видове иновации, като процесните, организационно-управленските и маркетинговите са застъпени в много по-ниска степен. Голяма част от фирмите обаче не се задоволяват само с един вид иновация и използват
комбинации от различните видове за постигане
на по-добър синергитичен ефект. Въпреки това,
те за сега са един много малък процент от
всички фирми в индустрията, което определя
като цяло производството на българските фирми на ниво с ниска добавена стойност.
Въпреки все още ниската степен на иновативност на българските фирми, расте процентът на тези, които осъзнават, че без иновации,
не могат да постигнат задоволително ниво на
конкурентоспособност, а без конкурентоспособност на фирмите, не може да бъде изградена една конкурентноспособна икономика на
страната базирана на знанията. Още повече, че
иновациите предопределят производителността,
а по-високата производителност, означава повече производство с по-малко ресурси.
Иновациите в условията на криза не са приоритетна дейност на по-голямата част от фирмите. В много малко фирми те се използват от
ръководствата, като лостови механизъм за

излизане от кризисните ситуации. Едни от първите разходи, които се свиват в много голяма
степен или дори има пълен отказ по време на
криза са разходите за иновации и иновационна
дейност.
30% от българските фирми в някаква степен прилагат различните видови иновации, като
антикризисен инструмент или като средство за
повишаване на своята конкурентност (табл. 2),
като предпочитанията са към използване на
инвестирането и разработването на нови продукти.
Инвестиране в
нови продукти;
35,50%
Инвестиране в
нова техника;
44,50%

Фиг. 2. Антикризисни мерки в областта на иновациите

Това е продиктувано от желанието за навлизане на нови пазари и постигане на по-голям
пазарен дял, като начин за повишаване на приходите, различен от свиването на разходите
(фиг. 2).

Табл. 2. Области на приложение на антикризисни мерки
Да
Не
ст-ст
%
ст-ст
%
Инвестиране в нова техника
61
35,30%
112
64,70%
Инвестиране в нови продукти
77
44,50%
96
55,50%
Източник: Собствени изследвания.

Фактът, че българската икономика и изграждащите я фирми е с много по-ниска степен
на иновативност определя и високия процент на
съкращаване на разходите за иновации сред
останалите. Въпреки това фирмите, чието производство се отличава с висока степен на иновативност са в много по-малка степен склонни
да съкратят разходите си за иновации, като
средство за преодоляване на кризи.
Иновациите, като средство за повишаване на
конкурентоспособността може да се каже, че

се приемат като начин за краткосрочно решение отколкото като средносрочна и/или дългосрочно.
3. Оценка на растежа и конкурентоспособността на българските фирми чрез индекс за иновативност
За да се дефинират елементите и измерителите на иновационния потенциал на фирмите от
икономиката е необходимо да се изведат акцентите при разрешаване на въпросите свърза-
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ни с иновационното и общо икономическото
развитие на предприятията.
Иновационният потенциал на фирмите се
приема като базов резултат от: първо, процеса
на използване на основните иновационни фактори, чието влияние се мултиплицира чрез разходите за създаване на нови продукти и технологии; второ, от общо икономическото развитие на фирмите и тяхното позициониране на
вътрешния и външния пазар, изразено чрез
производствената функция; трето, от капацитета и потенциала на икономическата система и
средата за иновации на национално и международно равнище.
Базирайки се на тези констатации може да
бъде изведена следната методическа схема
(модел) за оценка и анализ на иновационния
потенциал на фирмите от икономиката (Iinnov).
I
(1)
I
 f (I, O)  a .  a  ,
innov

1

P

2

където
Iinnov е индекс на иновационния потенциал;
I – иновационна функция;
P – производствена функция;
a1 – параметър на функцията (изразява
степента на влияние на променливите I и O
върху функцията Iinnov);
а2 – свободен член (отразява влиянието на
неотчетените в модела фактори, такива като капацитета и потенциала на икономическата система и средата за иновации на национално и международно равнище);
ε – случайна величини.
Функционалната зависимост на иновационния потенциал на фирмите може да бъде представена като частно от иновационната функция
и производствената функция поради следната
особеност: В съвременните условия пазарите
са наситени с различни по цени и степен на
новост продукти, технологии и процеси и не
може да се приеме еднозначно, че нарастването на иновационната функция еднозначно би
довело до повишаване на иновационния потенциал на фирмите, ако не се вземе предвид общото им икономическо развитие, анализирано
чрез производствената функция.
Иновационна функция се изразява като:
(2)
I  f ( A и ; Пр и ; X и ; e k )  b1.( A и  Пр и  X и ).e k  b 2  ,
където
Аи е индекс на стойността на иновативните
активи, използвани във фирмата;
При – индекс на иновативното производство
във фирмата;
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Хи – индекс на числеността на персонала
зает с научноизследователска и развойна
дейност във фирмата;
к – индекс на разходите за иновации (изразява влиянието на разходите за НИРД като
фактор за генериране на иновации);
b1 – параметър на функцията (изразява
степента на влияние на променливите –
иновационните фактори за активи Аи, производство При и персонал Хи върху иновационната функция I);
b2 – свободен член (отразява влиянието на
неотчетените в модела извън иновационни
фактори);
ε – случайна величина.
Иновационната функция се представя като
сума на отделните влияещи й фактори, тъй
като има корелационна зависимост при използването на отделните фактори в производството.
Иновационната функция може да съществува и
при отсъствието на някой от основните иновационни фактори (активи, производство, персонал).
От друга страна разходите за научнотехнологичното развитие (НИРД) е комплексен
фактор, който мултиплицира ефекта от използването на основните три иновационни фактора.
Поради това в иновационната функция влиянието на този фактор трябва да бъде представено
чрез експоненциална функционална зависимост. Това предполага възможността за неограниченото нарастване на инвестиционните
разходи за научноизследователска и развойна
дейност и съответно неограничен темп на растеж на генерираните или прилаганите иновации
и иновационни решения във фирмата. Функцията е растяща и неограничена отгоре.
Производствената функция (Методиката за
изследване на индустриалната динамика, базирана на производствената функция е разработена за целите на проект „Индустриална динамика в условия на европейска интеграция”,
финансиран от фонд НИД на УНСС) се изразява като:
(3)
P  f (L, C, R, M)  b1.L.C.R  b0  ,
където
L е труд (изразява влиянието на труда като
фактор на производството);
С – капитал (изразява влиянието на капитала като фактор на производството);

ПОВИШАВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ИНОВАТИВНОСТ НА ФИРМИТЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ...

R – ресурси (изразява влиянието на използването на материалните ресурси като фактор на производството);
b1 – параметър на функцията (изразява
степента на влияние на променливите –
производствените фактори за труд L, капитал C и ресурси R върху производствената
функция Р);
b0 – свободен член (отразява влиянието на
неотчетените в модела извън производствени фактори);
ε – случайна величина.
Производствената функция се представя като произведение на отделните влияещи й фактори тъй като има пряка корелационна зависимост при използването на отделните фактори в
производството. Производствената функция не
може да съществува без едновременното наличие на основните производствени фактори
(труд, капитал и ресурси).
Изводи
Като член на ЕС основната цел, която е поставена пред България е модернизиране и конкурентоспособност на българската икономика.
За тази цел е приета Национална иновационна
стратегия намираща реализация, чрез конкретни проекти. Практиката показва, че поради
липса на финансово обезпечаване те не успяват да променят иновационния климат. В условията на криза България е в състояние на иновационен дефицит. Необходимо е да бъдат
предприети мерки по подпомагане на фирмената и националната конкурентоспособност,

чрез въвеждане на технологични постижения в
дейността на индустриалните фирми. Изводът
за българския индустриален бизнес е, че за
момента не може да се разчита на стабилна
държавна подкрепа. Фирмите трябва сами да
проявят инициатива, инстинкт за самосъхранение и да търсят алтернативи.
В сравнение със страните от ЕС у нас преобладават продуктовите иновации, като поголямата част от иновативните изделия са с
ниска добавена стойност и с местно или регионално значение. Преди всичко фирмите залагат
на усъвършенствани иновации в ограничен пазарен сегмент и много по-малък процент съсредоточават своето внимание върху международния пазар, иновират по-интензивно и с повисока степен на технологична промяна. Малък
е и делът на процесните иновации, които по
принцип имат по-сложен и рисков характер,
изискват в по-голяма степен сътрудничество и
коопериране, но в същото време водят до позначими ефекти.
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IMPROVE LEVEL OF FIRMS INNOVATIVENESS BY PRODUCT INNOVATIONS
Dimitar Blagoev
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Innovation is not ever been more important and key to the dynamic development and growth of the companies
in recent years. These years were marked by instability of the economic environment, driven by negative crisis
factors. Leading position among all types of innovation, which can benefit companies to secure stability and
growth have product innovation. The report examines the impact of product innovation on the overall degree of
innovativeness of firms. On the other hand, product innovation are discussed and presented as a factor in ensuring
stability and even to generate growth in terms of negative factors influencing crisis. The Product Innovations are
presented as one of the variables constituting the innovation function, on the base of which, together with the
production function is given degree of innovativeness of firms. For analysis are used basic theoretical and methodological formulations on the field of innovation, product innovation and evaluation of the degree of innovativeness of individual business units. The main thesis that is defended is that in an uncertain and unstable economic
environment among all types of innovation, product innovation is one of the most used and most popular methods
in companies to ensure stability and growth.
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ПРОУЧВАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА МЕБЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В
БЪЛГАРИЯ
Радостина Попова
Лесотехнически университет, София
Резюме
В повечето научни трудове и публикации се оценява иновативността на държавите, като един от критичните
индикатори за конкурентоспособност. А нивото на иновативност на страните в най-голяма степен зависи от
иновационните дейности, извършвани в предприятията. На практика, новите продукти, процеси, методи, подходи и др. се създават в различните етапи на производствения процес. Докладът съдържа резултати от проучване
на малки и средни предприятия в мебелния сектор в България, отразяващи целите и идеите за иновации на
мебелните фирми, видовете иновационни дейности, включително иновациите с екологични ползи (екоиновации), както и нивото на иновационно сътрудничество в сектора.
Ключови думи: иновации, иновациона дейност, измерване на фирмени иновации, мебелни новатори.
Key words: innovation, innovation activity, measurement of business innovation, furniture innovators.

Увод
Напоследък, иновация (англ. innovation)
все по-често чуваме по медии, научни конференции и форуми. Под иновация най-често се
разбира инвестиране в новост. Тя е резултат
от творческа и инвестиционна дейност и на
практика
представлява
материализирания
резултат, получен от вложения капитал в нова
технология, техника, форми на организация
на производството и труда, обслужването и
управлението, нови форми на капитал, методи за планиране и анализ и др. Нейното идентифициране и оценка зависят от равнището,
на което тя се изследва – макро (държава)
или микро (фирма).
Фирмената иновативност e сочена като
критично условие за конкурентоспособност на
предприятията и изисква както системен, така
и комплексен подходи при нейната оценка,
при които едновременно с отчитане на икономическия ефект от иновациите и нивата и
предпоставките за увеличаване на показателите за оценка, на изхода на системата е новостта (иновацията) [4].
Иновационната дейност зависи от нововъведенията, които осъществява предприятието
и има различни проявления в зависимост от
това дали предприятията осъществяват НИРД,
закупуват такава или я аутсорсват на други
организации (фирми, университети), или пък
осъществяват някакви други иновационни
дейности.
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1. Иновационна дейност на предприятията –
същност, видове и разходи
Фирмената иновация представлява реализирането на пазара на нов или значително
усъвършенстван продукт (стока или услуга),
внедряването на нов или значително усъвършенстван производствен процес, метод, подход и др. Тя е резултат от използването на
нови знания и технологии или на нови комбинации от съществуващи технологии и знания.
Предприятията с иновационна дейност обхващат продуктовите, процесните, организационните и маркетинговите иноватори, както и
предприятията с незавършена и преустановена иновационна дейност [8].
Съгласно Ръководството на Осло, всички
дейности, включени в на развитието и прилагането на иновации за период от 3 години,
включително тези, планирани за прилагане в
бъдеще, са иновационни дейности. През определен период от време, те могат да бъдат три
вида: успешно довели до въвеждането на иновации; активна работа в момента, която все
още не е довела до въвеждането на иновации;
иновации, изоставени преди въвеждането [6].
Иновационната дейност включва както
НИРД, така и придобиването на машини, оборудване, софтуер и лицензи, инженернотехническата дейност, индустриалния дизайн,
обучението, маркетинга. Има две основни
възможности за фирмата, която иска да промени своите продукти, производство, търговия
или организационни методи:
- да инвестира в творчески дейности за
разработване на вътрешни иновации

Радостина Попова

(НИРД), самостоятелно или във връзка
с външни партньори, или
- да приеме иновации разработени от
други фирми или институции, като част
от процеса на дифузия.
Към разходите за иновационна дейност се
отнасят разходите, които са свързани с производството и внедряването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси, включително и тези, направени за иновационни проекти, които са били прекратени
или все още не са приключили в края на периода [8]:
1. НИРД, извършена в предприятието включват се както текущите разходи (за
персонал, за външни услуги, за материали и други, без разходите за амортизации), така и разходите за придобиване на дълготрайни активи (машини и
оборудване, софтуер, сгради), предназначени за НИРД;
2. НИРД, предоставена от друго предприятие – разходите по придобиването;
3. Придобиване на машини, оборудване и
софтуер, свързани с иновациите (без
тези, предназначени за НИРД) – разходи за закупуване;
4. Придобиване на външни знания - разходи за права за използване на патенти
и непатентовани изобретения, ноу-хау
и други видове знания, необходими за
разработването на нови или значително
усъвършенствани продукти и процеси).
2. Показатели за измерване на иновационната
дейност в предприятията
Измерването на иновационните процеси е
един от най-трудните практически проблеми
при изследването на нововъведенията. Определянето на показателите за анализ на иновационната активност има практическо значение
за събирането на информация и вземането на
управленски решения на микроравнище. Съществуват различни показатели и методологии, изискващи приложимост в цялост за отразяване на иновациите в отделна фирма.
На фирмено равнище иновационната дейност се измерва чрез направените нововъведения за съответната фирма или пазара в
следните групи иновации [2]:
Продуктовата иновация представлява реализирането на пазара на стока или услуга,
която е нова или значително усъвършенствана
по отношение на нейните характеристики,

предназначение и използване, софтуер, компоненти, материали, подсистеми, техническа
спецификация и други функционални характеристики.
Продуктовите иновации могат да бъдат измерени от процент от продажбите, получени
от нови или подобрени продукти или процент
от износа на новия продукт.
Процесната иновация представлява внедряването на нови или значително усъвършенствани: производствени процеси, методи за доставка и спомагателни дейности (счетоводни,
компютърни и др.), свързани с производството на стоки и услуги.
Процесните иновации могат да бъдат измерени чрез въведените нови машини, съоръжения, екипировка, софтуер, свързани с иновационни дейности, както и закупуването на
патенти, лицензи, търговски марки, дизайн,
ноу-хау, консултантски услуги и др.
Организационните иновации представляват
нови методи за организация на работното
място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са
били използвани, както и нови бизнес практики.
Организационните иновации могат да бъдат
измерени чрез въвеждането на нови или значително усъвършенствани методи, структури,
подходи и решения, както и взаимоотношения
с други организации.
Маркетинговите иновации представляват
прилагането на нови маркетингови концепции
и стратегии, които не са били използвани преди и се различават значително от съществуващите в предприятието маркетингови методи.
Маркетинговите иновации могат да бъдат
измерени чрез въвеждането на нови начини на
представяне, продажба, ценообразуване, както и дизайн и нововъведения по отношение на
опаковането.
Днес на фокус е проблемът за екосъобразното производство, независимо към кой
отрасъл принадлежи предприятието. Все почесто имиджът на фирмите зависи от иновациите, които те осъществяват с екологична
насоченост.
Еко-иновациите са нов или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга), процес, организационен или маркетингов метод,
който допринася за опазването на околната
среда. Екологичната полза може да бъде ос-
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новната цел на иновацията или да бъде резултат от други иновационни цели.
Еко-иновациите могат да бъдат измерени
чрез внедрени процедури или системи за
опазване на околната среда в производството
и следпродажбеното обслужване.
3. Резултати от проучване на иновационната
дейност в сектора
Обект на проучване са 551 малки и средни
мебелни предприятия. Изследваните мебелни
предприятия са в две подгрупи на МСП:
- малки мебелни предприятия (10 до 49
заети);
- средни мебелни предприятия (50 до
249 заети).
Иновационната активност е за периода
2006-2008 г., проучването е направено на
базата на въпросник, от официално възприетата европейска методология за оценка на
фирмените иновации в ЕС 27 (CIS, EUS,
Eurostat).
Нейното равнище за двете подгрупи е показано на фиг. 1.
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Фиг. 1. Иновативни мебелни предприятия

3.1. Видове иновационна дейност и иновационна активност
Иновационната активност на мебелните
предприятия, в зависимост от вида на иновационната дейност, показва дела на иновативните предприятия, за период от 3 години.
Иновационните дейности, осъществявани от
мебелните предприятия са:
- Осъществяване на НИРД
НИРД включва всяка творческа работа, която се провежда с цел да се увеличи обемът
на знанията и те да се използват за създаване
на нови или усъвършенствани продукти (стоки
и услуги) и процеси (включително собствени
софтуерни разработки, които отговарят на
тези изисквания). НИРД е характерна за средните и големите по размер фирми, на практика тя се извършва в единици малки такива.
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НИРД, предоставена от друго предприятие
включва описаните по-горе дейности, но извършени от други предприятия (включително и
такива групата предприятия) и научноизследователски организации, от които са закупени.
Иновативните МСП, осъществяващи вътрешни иновации са 17% от всички предприятия в България, докато за ЕС 27 1/3 от предприятията са направили вътрешни за тяхната
фирма нововъведения [7].
Иновативни МСП, сътрудничащи си с други
са около 11% от МСП в ЕС-27 си сътрудничат с други. В Белгия, Кипър, Дания, Естония
и Обединеното кралство повече от 1 от 5
МСП си сътрудничат, докато в България, Латвия, Сърбия и Румъния, това е по-малко - 1 на
20.
- Придобиване на машини, оборудване и
софтуер, свързани с иновации
Закупуването на машини и съоръжения е
най-често срещаната иновационна дейност в
МСП от мебелния сектор. Този резултат не е
случаен, МСП като цяло инвестират средства
най-вече в технологично обновление.
- Придобиване на външни знания, свързани с иновации
Едва 10% от технологичните мебелни иноватори са направили разходи за придобиване
на нематериални активи. Придобиването на
външни знания включва закупуването от други предприятия или организации на права за
използване на патенти и непатентовани изобретения, ноу-хау и други видове знания, необходими за разработването на нови или значително усъвършенствани продукти и процеси.
Таксите за патентовани изобретения (които
обикновено изискват научноизследователска и
развойна дейност, за да се адаптират) са все
още са високи, същото важи и за консултантските услуги. Това до голяма степен оправдава ниската стойност на този показател.
- Обучение на персонала, свързано с
иновации
Човешките ресурси са основен фактор за
осъществяване на иновационни дейности.
Носителите на идеи в предприятията освен
ръководния състав, най-често са квалифицираните работници и служители.
Обучение, свързано с иновациите включва
се обучението в рамките на предприятието
или извън него, специално насочено към придобиване на знания и умения, необходими за
създаване и внедряване на иновационните
продукти и процеси. Интересен е фактът, че в
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по-голяма степен малките предприятия извършват обучение на персонала, свързано с
иновации от средните.
- Други иновационни дейности включва
техническите и подготвителни процедури за производство на новите или усъвършенствани продукти и за внедряването на новите или усъвършенствани

процеси (технико-икономически изследвания за приложимост, изпитвания,
рутинни софтуерни разработки, индустриално инженерство и други).
В табл. 1 са представени нивата на иновационна активност на мебелните предприятия,
в зависимост от иновационната дейност.

Табл. 1. Иновационни дейности и иновационна активност на мебелните фирми
Иновационна активност, %
Иновационна дейност
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
+
Технологични иноватори, осъществяващи МП
+
НИРД
СП
+
Технологични иноватори, придбили НИРД
МСП
Технологични иноватори, придобили ма- МП
шини, оборудване и софтуер, свързани с СП
иновации
+
Технологични иноватори, придобили външ- МСП
ни знания, свързани с иновации
+
Технологични иноватори, осъществили МП
+
обучение на персонала, свързано с инова- СП
ции
+
Иновативни предприятия с внедрена или МСП
усъвършенствана процедура по определяне и намаляване на вредното влияние върху околната среда
+
Иновативни предприятия, осъществяващи МСП
иновационна дейност в сътрудничество с
други предприятия
Други иновационни дейности

МП
СП

над 50

+
+

+
+

Легенда: МП - малки предприятия, СП - средни предприятия.

Маркетингови дейности по представяне на
иновациите са направили 20% от малките
фирми. Това включва дейностите по представяне на пазара на новите или значително усъвършенствани стоки и услуги, включително
маркетингови проучвания и въвеждаща реклама.
3.2. Финансиране на иновационната дейност
Мебелните предприятия финансират предимно сами иновационната си дейност. Едва
5% от малките технологично иновативни мебелни фирми са получили публично финансиране и такова по линия на фондове и програми на ЕС. Тревожен е фактът, че нито едно от
проучените предприятия не е получило средства по линия на Шеста и Седма рамкови
програми на ЕС за научни изследвания и технологично развитие. Единица от технологичните иноватори и в двете подгрупи са получи-

ли средства от местния и републиканския
бюджети.
Финансовата подкрепа, получена от Републиканския и от местните бюджети включва
средствата, предоставени като държавно финансиране под формата на данъчни кредити и
облекчения, помощи и гаранции по заеми за
разработването и внедряването на нови или
усъвършенствани продукти и процеси (не се
включват плащанията, свързани с изпълнение
на държавни поръчки).
Под 5% от средните фирми са получили
държавно финансиране, както и такова по
линия на проекти и програми на ЕС.
3.3. Цели на иновационната дейност
Добро впечатление прави, че опазване
здравето и безопасността на хората е найважната цел с висока степен на значимост за
осъществяването на иновационна дейност на
малките мебелни фирми. След нея, едновре-
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менно важни са увеличаването на асортимента и повишаване на качеството. Същевременно, целите, които се отнасят до подобряване
на производствения процес и намаляването на
разходите за труд са в дъното на класацията
според производителите на мебели.
За МСП, основната цел за осъществяване
на еко-иновации е свързана със задължителните изисквания за опазване на околната среда и очакваните промени на регламента в
бъдеще. Нисък е делът на МСП, които считат,
че тенденциите в тази област и доброволните
кодекси и споразумения в тази област са важни за тяхното екосъобразно производство.
Като цяло, мебелните предприятия не намират смисъл в кандидатстването по различни
програми и проекти за осъществяване на екоиновации, определяйки процедурите и изискванията по тях като бавни и административно
сложни.
3.4. Източници на информация и идеи за иновации
Информираността е от изключително значение както за иновативните фирми, така и за
неиновативните МСП, поради факта, че идеите за иновации, особено за малките фирми,
са от решаващо значение за повишаване на
тяхната иновационна активност.
За почти 4/5 от малките фирми, иновационните идеи са провокирани от външната среда за предприятието.
в ътрешни
източници на
иновационни
идеи
21%

79%
в ъншни
източници на
иновационни
идеи

Фиг. 2. Видове източници на иновационни идеи

За около 18% от малките и средните технологични иноватори, клиентите и доставчиците са основните източници на информация
за осъществяването на тяхната иновационна
дейност. Това е обясним резултат, имайки
предвид близостта на малките фирми с техните клиенти и създадените партньорски отношения с доставчиците в сектора. За голяма
част от фирмите, производствените процеси в
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предприятието са също от важно значение за
тяхната информираност. Професионалните и
индустриални организации и научните списания и публикации са най-незначителни информационни канали за фирмите, поради
факта, че рядко мебелните предприятия участват в различни организации и форуми. Единици са фирмите, отговорили, че близки до
тях университети, обществени и бюджетни
организации и консултантски агенции са техни
иновационни информатори.
Тези резултати отново показват, че връзките и отношенията на мебелните предприятия с
подобни организации са слабо проявени и те
не разчитат на финансова и друга помощ на
тях.
Обобщения и изводи
Основнте обощения и изводи, които могат
да бъдат направени от проучването, са следните:
- с увеличаване на размера на предприятията, нараства и тяхната иновационна
активност;
- НИРД осъществяват предимно средните
и големите по размер предприятия, за
малките са характерни т.нар. не-НИРД
дейности;
- конкретните иновационни дейности на
МСП от мебелния сектор доминират от
придобиване на машини, оборудване и
софтуер, свързани с иновации, обучение на персонала, свързано с иновации
и техническите и подготвителни процедури за производство на новите или
усъвършенствани продукти и за внедряването на новите или усъвършенствани процеси;
- много ниски нива на еко-иновационна
активност;
- мебелните предприятия финансират
предимно сами иновационната си дейност;
- малко предприятия са получили държавно финансиране и такова по линия
на фондове и програми на ЕС;
- нито едно от проучените предприятия
не е получило средства по линия на
Шеста и Седма рамкови програми на
ЕС за научни изследвания и технологично развитие;
- най-важната цел с висока степен на
значимост е опазване здравето и безопасността на хората;
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-

основната цел за осъществяване на
еко-иновации е свързана със задължителните изисквания за опазване на
околната среда и очакваните промени
на регламента в бъдеще.
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RESEARCH OF INNOVATION ACTIVITY OF FURNITURE ENTERPRISES IN BULGARIA
Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In most research and publications are estimate the innovations of countries. And it most depends on the innovation activities in enterprises. In practice, new products, processes, methods, approaches, etc. created in enterprises in various stages of the production process. The report contains results of research of SMEs in the furniture
sector in Bulgaria, related to objectives and ideas for innovative furniture enterprises, types of innovation activities
carried out, including eco-innovation and levels of innovation cooperation in the sector.
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РЕНТАБИЛНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО В НАШАТА
СТРАНА
Ангел Петков, Николай Нейков
Лесотехнически университет, София
Резюме
На настоящия етап икономическото състояние на значителна част от фирмите в дървообработването е в
застой или в борба за оцеляване. Една малка част от тях продължават своето развитие. Ето защо от първостепенно значение са показатели като печалба, вложени средства за нейното реализиране, капитал, квалифициран
персонал и др.
Ключови думи: печалба, капитал, вложени разходи, рентабилност.
Key words: profit, capital, costs, profitability.

Увод
На настоящия етап съществуват нови тенденции в дейността на предприятията, породени
от настъпилата икономическа криза. Те се изразяват във влошаване на външната обща среда, което води до значително негативно влияние
върху предприятията. Ето защо е необходимо
да се осъществява непрекъснато оптимизиране
на целия набор от вътрешни за фирмата процеси.
Икономическата резултативност е съвкупността от показатели, характеризираща дейността на предприятието. Тя включва няколко
основни-обобщаващи показатели, които дават
цялостна картина за състоянието и тенденцията
в стопанската дейност на изследваните предприятия, а именно ефективност, производителност, рентабилност и обращаемост. Ефективността е съотношението между полученото количество продукция и вложените ресурси за
нейното получаване, изразени в парични единици. Производителност е способността на производствените ресурси да създадат определено
количество продукция за даден период от време. В съвременните информационни източници
под рентабилност се разбира степен на използване на капитала, т.е. съотношението между
печалбата и изразходвания капитал, изразено в
относителен дял [4].
Капиталът е имущество насочено към производство и натрупване [3]. Капиталът е съвкупен израз на вложените средства, а имуществото показва конкретните материални форми на
влагане на средствата [4]. Основните направления, в които се влага капиталът се диференцират според вида на средствата. Те биват основни средства и оборотни средства. Икономическата същност на основните и оборотните
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средства е отдавна изяснена. Изследването на
средствата за производство следва да даде отговор на въпросите доколко те се използват
резултативно и как да се подобри резултативността им.
Кризата от 2009 г., която беше засегнала и
дървообработващата промишленост в България
по данни на НСИ би трябвало да се превъзмогва през 2010 г. Интерес представлява как икономическите показатели се изменят и в частност тези, които характеризират размера на
краткотрайните активи. Известно е, че в условия на криза неправилното им управление би
ускорило влошаването на стопанските резултати. Материалните запаси трябва да са гъвкави,
за да се редуцират, когато е възможно. Вземанията трябва да са в разумни граници. В противен случай те ще изиграят роля на катализатор,
поради факта, че икономическата криза се разпростира на макро и международно равнище.
Изясняването размера на влияние на основните фактори, водещи до изменение на рентабилността би разкрило основните тенденции в
условия на трудна икономическа действителност. Поради тази причина към настоящия момент изследването на елементите на рентабилността и тенденциите в тяхното изменение би
предоставило информация на предприемачите
относно насоките на въздействие и подобряване на показателите.
Цел на настоящото изследване е да се разкрие влиянието на показателите обращаемост на
краткотрайните активи (КА) и ефективност на
разходите върху рентабилността на разходите и
капитала в изследваните предприятия.
Задачите, поставени в изследването могат да
се обобщят до:
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Открояване на моделите за определяне
на рентабилността с помощта на избраните показатели.
- Определяне индивидуалния принос на
елементите на показателите.
- Извеждане на изводи относно краткотрайните активи и разходите за дейността
в предприятията.
Обект на изследване са „Лесопласт” АД, гр.
Троян и „Габровница” АД, с. Горно Сахране.
-

1. Определяне на базовите показатели - обращаемост на краткотрайните активи и ефективност на разходите
Определянето на обращаемостта на краткотрайните активи и ефективността на разходите са добре познати показатели в теорията и
практиката на стопанския анализ. За целите на

настоящото изследване се използват следните
видове обращаемост:
- Обращаемост на краткотрайните активиобщо.
- Обращаемост на краткотрайните материални активи.
- Обращаемост на краткотрайните финансови активи.
Целта на подобно аналитично разглеждане е
установяване влиянието на управлението на
всички видове КА върху рентабилността. Методиката за изчисляване на показателите е добре
представена в литературните източници [1, 2,
5].
Обобщените показатели са представени в
таблица 1.

Табл. 1. Базови показатели, използвани в анализа
Година
Предприятие
Година
Габровница АД
Лесопласт АД

Обращаемост КА, брой обороти/г.
2008
1,92
2,25

2009
2,15
1,50

Представената таблица разкрива относителна постоянност на ефективността. И двете
предприятия постигат сравнителна балансираност приходи-разходи. Габровница АД функционира в условия на непрекъсната загуба от
2008 г. Причината за това е активната инвестиционна програма, която акционерите провеждат последните години. Лесопласт АД е доста
по-консервативно предприятие в това отношение. То добре използва създадените снабдителни и производствени мощности. Това е и причината предприятието да регистрира печалба,
дори и в трудни периоди като 2009 г.
Обращаемостта на свой ред е по-динамична
и разкрива различни тенденции при двете предприятия. При Габровница АД се забелязва
тройна тенденция в снижаване равнищата на

2010
2,30
1,87

Ефективност на разходите, лв.
2008
0,95
1,015

2009
0,94
1,010

2010
0,98
0,95

запасите. Въпреки снижаването на приходите
предприятието е постигнало подобрение на обращаемостта. Изглежда перспективите принуждават предприятието да се адаптира трайно към
негативни тенденции във външната среда.
2. Рентабилност на КА, изразена посредством
обращаемостта на отделните видове КА
За изясняване кои акценти във фирмения
мениджмънт са допринесли за подобряване на
състоянието следва да се анализира рентабилността на КА. Факторите, които я обуславят са
множество, но в настоящото изследване се използват обращаемостта на отделните видове
КА.
Анализът се осъществява по следния начин,
представен на фиг. 1.

Рентабилност на КА=
Печалба/[Общи приходи0 (1/обращаемост на
КМА+1/обращаемост на КФА)]

Влияние на КМА
Рентабилност на КА= Рентабилност на КАПечалба0/[Общи приходи0 (1/обращаемост на
КМА1+1/обращаемост на КФА0)]

Влияние на КФА
Рентабилност на КА= Рентабилност на КАПечалба0/[Общи приходи0 (1/обращаемост на
КМА0+1/обращаемост на КФА1)]

Фиг. 1. Последователност на провеждания анализ, където индексите 0 и 1 показва съответно базова и текуща
година
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Представената графика разкрива, че посредством обращаемостта може много удобно
на се направи анализ на рентабилността. Последователното заместване дава отговори на
въпросите: „Дали мениджмънта в предприятието планира адекватно материалните си запаси?” и „Дали предприятието управлява добре
финансовата си дейност?”
Резултатите са представени в таблица 2.
Табл.2. Индивидуални субприрасти на обращаемостта по видове КА
Габровница АД
Лесопласт АД
Година
2009
2010
2009
2010
Влияние на
обращае1,28% 0,62% -0,17% 11,90%
мостта на
КМА
Влияние на
обращае-0,62% 0,98% -0,99% 8,81%
мостта на
КФА
Табл. 3. Рентабилност на КА
2008
2009
Габровница АД
-10,51% -12,66%
Лесопласт АД
3,42%
1,56%

2010
-5,67%
-9,88%

В настоящата статия се изследват относителни величини, за разкриване действията на
мениджмънта при изменение на външната специфична среда. Поради тази причина тълкуванията са насочени към анализ на резултатите
от управленски решения. Както се вижда от
таблица 2 съотношението приходи/КМА в Габровница АД е било по-добро през 2009 г. То е
допринесло за увеличаване на рентабилността
на приходите с приблизително 1%. През тази
година вземанията са значителни, особено тези
от клиенти. В условия на криза продажбите на
кредит може да е добър спекулативен ход, при
условие че се очаква тя скоро да свърши. Резултатите са налице още следващата година.
Обращаемостта на КФА допринася с приблизително 1% в прираста на рентабилността. Забелязва се влошаване влиянието на КМА през
2010г. Както бе посочено предприятието се
адаптира към външната среда, но явно това не
означава усъвършенстване управлението на
запасите.
В Лесопласт АД ситуацията е противоположна на предходната. Силно негативното влияние върху запасите през 2009 г. се коригира с
добро управление през 2010 г. Оживлението на
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дистрибуционните пазари на фирмата е подсигурило и добра обращаемост. Доброто управление на запасите осигурява и добри резултати
за фирмата, като цяло. Факт е, че Лесопласт
АД може би поради естеството на произвежданата продукция притежава по-стабилни връзки
с външната среда, благодарение на това обращаемостта на КМА е допринесла в най-голяма
степен за резултатите през 2010 г. Вземанията
са се увеличили през 2010 г. с около 3 млн. лв.
Като цяла КФА в Лесопласт АД се увеличават
през 2010 г. Факт е, че резултатите в таблица
3 показват, че в предприятието проблемите не
са свързани с наличието на остатъци от стоки,
продукция и суровини. Те са в текущите разходи.
В Габровница АД състоянието е тежко. Според документите предприятието е увеличило
привлечения си капитал през 2010 г. Инвестициите са насочени главно към нематериални
ДА. Предприятието се опитва да коригира
проблемите, както е видно от таблица 3. Равнищата на КА се снижават.
Изводи и препоръки
Направеният анализ показва, че в условия на
криза натискът върху дървообработващите
предприятия е силен посредством приходите от
една страна и задълженията от друга. Усилията
на мениджмънта да насочи дейността в правилна посока водят до разнопосочни в някои случаи резултати. Трайната адаптация на Габровница АД контрастира с гъвкавостта на Лесопласт АД. Докато в първия случай предприятието се опитва да се задържи на пазара с подобряване ефективността и обращаемостта, във
втория се реагира със запаси и вземания. Това
ес оказва много добра тактика. Изследването
доказва, че проактивната тактика или даже
стратегия, насочена към интензивно предлагане
на дистрибуционните пазари е по-добрата алтернатива от реактивната, що се отнася до взаимоотношенията с външната среда. Габровница
АД адаптира поведението си (видимо от изследваните показатели) към външната среда.
Предприятието провежда много добра вътрешната политика. Видно е, че всички възможности
за увеличаване на ефективността се използват.
Краткото оживление през 2010 г. е намерило
място и в подобряване на показателите.
В условия на криза трябва да се направи
много внимателен баланс между проактивна и
реактивна тактика(стратегия). Първата трябва
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да подсигури добри входящи финансови потоци,
а втората подходяща изходящи. В допълнение
може да се обобщи, че за дървообработващата
промишленост рентабилното управление на
материалните запаси трябва да е водещо средство в създаването на конкурентни предимства.
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PROFITABILITY OF WOODPROCESSING ENTERPRISE IN BULGARIA
Angel Petkov, Nikolay Neykov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Current economic state of the many of enterprises in woodprocessing is close to depression or a struggle for
surviving. Small part of the enterprises continues their improvement despite crisis. Now there is particular meaning
of such terms like profit, costs, capital, qualified personnel etc.
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РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СИСТЕМАТА НА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ ЗА ИНВАЛИДИ - УСЛОВИЕ ЗА ТЯХНОТО
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Прилагането на принципите на устойчиво развитие налага по-нататъшното развитие и усъвършенстване на
българските кооперации, които осъществяват и съчетават стопански и социални дейности, удовлетворяват
социални потребности на различни групи от населението и по този начин намаляват пазарните недостатъци и
правят връзките между производството и потреблението по-преки. Целта на доклада е да оцени социалната
дейност на трудовопроизводителните кооперации на инвалиди (ТПКИ) и да предложи насоки и стратегически
препоръки за развитие на социалните дейности и практики при условията на прилагане принципите на
устойчиво развитие.
Ключови думи: ТПК, европейска интеграция, социални дейности, устойчиво развитие.
Key words: Working cooperatives, EU integration, social activities, sustainable development.

Увод
През последните 20 години бяха извършени
реформи в дейността на кооперативните
структури и те се превърнаха във важна част
от икономическата система на страната.
Съвременната
кооперация
реагира
на
промените в търсенето и предлагането като
създава необходимата инфраструктура и
предпоставки за развитие на икономиката на
отделните региони на страната. По този начин
тя се превръща в значим субект на социалната
пазарна икономика, подпомагащ устойчивото
развитие
на
регионите.
По-нататъшното
развитие и усъвършенстване на българските
кооперации е свързано със съчетаване
извършването на стопански и социални
дейности и удовлетворяване на социални
потребности на различни групи от населението,
като се подпомага устойчивото развитие на
съответните региони.
Понастоящем
по-голямата
част
от
българските
трудовопроизводителните
кооперации (ТПК) са обединени в Национален
съюз на ТПК. В него членуват 223 кооперации
с около 10 хиляди кооператори от цялата
страна,
от
тях
31
са
кооперациите
приобщаващи трудоустроени лица (ТПКИ). Тъй
като
ТПКИ
прилагат
принципите
на
солидарността,
взаимопомощта
и
демократизма, както и основополагащите
принципи на устойчивото развитие, като
субекти на социалната икономика те спомагат
за устойчиво развитие на регионите.
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Целта на доклада е да оцени социалната
дейност
на
трудовопроизводителните
кооперации на инвалиди (ТПКИ) и да предложи
насоки и стратегически препоръки за развитие
на социалните дейности и практики при
условията на прилагане принципите на
устойчиво развитие.
1. Оценка на социалната дейност на ТПКИ
В специализираните производствени кооперации на трудоустроени лица (ТПКИ) работят
около 1180 член-кооператори с различна степен на увреждания при условия на труд съобразени
с
тяхното
състояние.
Членкооператорите с различни заболявания и недъзи
са 30% от персонала на тези кооперации. В
условията на пазарна икономика тези кооперации имат важна роля за решаване на социалноикономическите проблеми на тази изключително уязвима към икономическите промени социална група от хора. В Стратегия 2020 на ЕС е
поставено изискването за установяване на устойчив приобщаващ растеж, тоест стимулиране
на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално
сближаване. В съответствие с тази цел приоритет в работата на ТПКИ са подпомагане на
трудовата рехабилитация, засилване на социалната интеграция на техните членове, насърчаване на производството, подобряване условията на труд, предложения за промени в нормативната уредба. На тези хора е нужно да им
се осигури възможност да упражняват правото
си на труд като им се дадат равни шансове за
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продуктивна и високоплатена работа, осигуряваща им достоен живот, основан на труда.
Анализът
на
извършваните
социални
дейности на ТПКИ е осъществен на основата
на информация от годишните отчети на
кооперациите и проведено анкетно проучване,
в което са взели участие председателите на
33% от трудовопроизводителните кооперации
на инвалиди. 8 от проучените ТПКИ се
занимават с конфекциониране на бебешки,
детски и дамски облекла, производство на
трикотаж, 1 ТПКИ произвежда метални изделия
и извършва тенекеджийски услуги и 1
произвежда
играчки
и
сувенири.
Това
изследване е осъществено в рамките на
университетски проект на УНСС, гр. София на
тема
„Развитие
на
системата
на
трудовопроизводителните
кооперации
в
България при условията на социалното пазарно
стопанство”.
Извършваната социална дейност в ТПКИ е
насочена в няколко направления. Едно от тях е
провеждане на трудова рехабилитация и професионално ориентиране и обучение на членкооператорите, което осигурява доходи за тяхното съществуване и подпомага социалната им
реализация и включване в обществото. За тази
цел се разработват проекти с които се кандидатства за подобряване условията на труд, за
осъвременяване на производствената база, за
развитие на нови дейности, за внедряване на
международни стандарти, за професионална
квалификация и преквалификация пред Оперативните програми (ОП „Конкурентоспособност”, ОП „Регионално развитие”, Агенцията за
хора с увреждания (АХУ)).
Второто не по-малко важно направление на
социалната дейност е свързано с помощта
оказвана на ТПКИ от НС на ТПК, изразяваща се
в подпомагане оказването на общи рехабилитационни мероприятия на основата на предоставените средства от държавния бюджет на НС на
ТПК като национално представена организация,
чрез извършване на маркетингови проучвания
за търсене на нови пазарни ниши, на нови клиенти за продукцията и услугите на ТПКИ, чрез
финансово подпомагане на ТПКИ за участия в
панаири, базари, изложби и др., чрез проучване
и внедряване на положителните практики от
чуждестранния опит.
Трето направление в развитието на социалната дейност на ТПКИ е предоставянето на
възможност член-кооператорите да преминат
социална рехабилитация и курортолечение в

почивните бази на Съюза, предоставяне на
възможност за спортни занимания и дозиран
туризъм, подпомагане на членовете в случай на
болест, предоставяне на столово хранене, допълнително медицинско и стоматологично обслужване.
Четвъртото направление в развитието на социалната дейност на ТПКИ е свързано с дейността на НС на ТПК по подпомагане и представляване на специализираните кооперации
пред държавните и обществени органи и организации в страната и чужбина. НС на ТПК, с
решение на Министерския съвет на Република
България, е представителна организация на
национално равнище и членува в Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания,
където защитава интересите на ТПКИ и участва
в разработването на защитното законодателство в тази насока. Към Националния съюз е изграден Консултативен експертен съвет, работещ
по проблемите на хората с увреждания и дава
становища по актуални за ТПКИ въпроси.
Обемът и разнообразието на извършваните
социални дейност в ТПКИ до голяма степен се
предопределят от видовете и дела на формираните вътрешностопански фондове. Налице е
разнообразие по вид и дял на формирани вътрешностопански фондове. Мнозинството от
изследваните кооперации – 70%, формират
такива фондове, докато останалите са уточнили, че не заделят средства за фондовете. Найчесто кооперациите образуват резервен, инвестиционен и социален фонд, в различни числови
измерения и от различна основа – доход/печалба/, дялов капитал. Половината от
изследваните кооперации заделят 20% Фонд
Резервен и 10% Фонд Инвестиции, 10% от
ТПКИ заделят 5% Фонд Резервен и 10% Фонд
Инвестиции и 10% от изследваните кооперации
заделят само Фонд Резервен в размер на 73%
от печалбата. Нито една от изследваните ТПКИ
не заделят средства за дивидент, Фонд Социални и културни мероприятия и Фонд Образование и квалификация. Наред с този факт и ниският процент (само 10%) заделян за инвестиции, и то не то от всички ТПКИ е свидетелство
за затрудненото им финансово-икономическо
положение и по-малките възможности за реализиране на активна социална дейност. От вида
и обема на образуваните вътрешностопански
фондове, може да се направи извода, че те не
са насочени приоритетно към подкрепа и развитие на социалната дейност на ТПКИ.
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Табл. 1. Формирани вътрешностопански фондове по
видове в ТПКИ
ТПКИ
Фонд Резервен – % от общия брой ТПКИ
70
Размер на Фонд Резервен - % от дохода
5-20
Размер на Фонд Резервен - % от печалба73
та
Фонд Инвестиции - % от общия брой
60
ТПКИ
Размер на Фонд Инвестиции - % от дохо5-10
да
% от общия брой ТПКИ не заделящи
30
никакви фондове

циален фонд в ТПКИ се развива значителна по
обем и разнообразие социална дейност, която
според 50% от анкетираните участници не е
достатъчна. Само 20% от проучените ТПКИ са
на мнение, че социалните дейности са добре
развити. По-голяма част от изследваните ТПКИ
смятат (80%), че социалните дейности трябва
да се развиват в рамките на възможностите на
кооперацията. Част от тях (30%) посочват и
друг отговор – желаят социалните дейност да
се развиват само на ниво Национален съюз на
ТПК.

В изследваните ТПКИ се развиват разнообразни социални дейности за оказване на социална рехабилитация на техните членове. Повечето ТПКИ предлагат комбинация от две или
три социални дейности, което е доказателство
за ясната социална насоченост на тяхната дейност. 80% от анализираните ТПКИ предлагат
осигуряване на рехабилитация и курортолечение на своите членове, както и подпомагат
членовете си в случай на болест, което е разбираемо с оглед членската им маса. 40% от
ТПКИ предлагат осигуряване на почивки, а
20% осигуряват столово хранене/ваучери за
храна на своите членове. По-интересен е фактът, че 20% от изследваните ТПКИ осигуряват
по три различни социални дейности. 20% от
проучваните ТПКИ подпомагат своите членове
в случай на болест, осигуряват столово хранене и осигуряват рехабилитация и курортолечение. Други 20% от ТПКИ подпомагат своите
членове при болест, осигуряват почивки, както
и осигуряват възможност за рехабилитация и
курортолечение.

Табл. 3. Оценка на социалните дейности в ТПКИ
ТПКИ
Добре развити - % на кооперации
20
Не са достатъчно развити - % от ТПКИ
50
Социалните дейности да се развиват в
80
рамките на възможностите на ТПКИ - %
от ТПКИ
Социалните дейности да се развиват
30
само на ниво НС на ТПК - % от ТПКИ

Табл. 2. Видове социална дейност в ТПКИ
ТПКИ
% на кооперации извършващи социална
100
дейност
Среден брой извършвани социални дей2-3
ности на една кооперация
Подпомагане на членовете в случаи на
80
болест - % от общия брой
Столово хранене/ваучери за храна - % от
20
общия брой
Осигуряване на карти за почивка - % от
40
общия брой
Осигуряване на рехабилитация и курор80
толечение - % от общия брой

Може да се направи обобщен извод, че въпреки тежкото финансово-икономическо положение и неформирането на специализиран со78

Този висок процент кореспондира и с предложенията за разширяване и обогатяване функциите на Регионалните кооперативни съюзи.
60% от изследваните ТПКИ желаят социалната
дейност да се организира от Регионалните съюзи. Останалите предложения са свързани с изпълнението на социалните дейности касаещи
трудовата рехабилитация, подобряване маркетинговата дейност, обучението и преквалификацията на персонала. 60% от проучените
ТПКИ желаят засилване ролята на регионалните съюзи и на НС на ТПК при организиране
обучението на своите членове, които много
често са с ниска образователна и професионална квалификация. 30% от ТПКИ подкрепят
засилване ролята на регионалните съюзи за
търсене на информация и възможности за финансиране по европейски, национални и други
програми и за стимулиране участието в национални и международни изложения и базари с
цел представяне на продукцията и търсене на
нови партньор. 20% от ТПК считат, че е необходимо засилване ролята на тези организации
за извършване на маркетингови проучвания за
търсене но нови клиенти и пазарни ниши, както
и за подпомагане разработването на проекти от
ТПКИ. Неслучайно в предложенията за обогатяване дейността на НС на ТПК се съдържат
идентични предложения – създаване на екип за
маркетингови проучвания, който да проучва
пазарите, да търси нови клиенти за стоките и

Албена Митева

услугите произвеждани от ТПКИ, да предлага
нови пазарни ниши за разширяване асортиментната листа и разнообразяване на дейността
им. В тази връзка напълно кореспондира и

предложението за подпомагане дейността на
ТПКИ при кандидатстване за европейски и национални проекти, за участие в конкурсите за
държавни обществени поръчки.

Табл. 4. Предложения за разширяване и обогатяване функциите на Регионалните съюзи и на НС на ТПК
ТПКИ
Организация на социални дейности за членовете на кооперациите - % от общия брой ТПКИ
60
Организация на обучение на членове на ТПКИ - % от общия брой ТПКИ
60
Стимулиране участие ТПКИ в международни и национални изложения и панаири - % от общия брой
30
ТПКИ
Информираност за финансиране от нови европейски, национални програми - % от общия брой
30
ТПКИ
Организиране на маркетингови проучвания- % от общия брой ТПКИ
20
Създаване на екип от консултанти за разработване на проекти - % от общия брой ТПКИ
20

Предложенията за обогатяване функциите на
регионалните съюзи и на НС на ТПК са направени на основата на тяхната досегашна дейност
за подобряване условията на трудова и социална рехабилитация на членовете на ТПКИ. 80%
от проучените ТПКИ твърдят, че получават
пълна подкрепа от страна на НС на ТПК, само
20% от тях са частично съгласни с това твърдение. Делът на пълна подкрепа на дейността
на регионалните съюзи при изследваните ТПКИ
намалява на 40%. 30% са частично съгласни с
това твърдение и останалите 30% от ТПКИ
нямат мнение по този въпрос. Това е доказателство, че НС на ТПК по-ефективно подпомага
и представлява специализираните кооперации
пред държавните и обществени органи и организации в страната и чужбина и се ползва с
доверието на изпълнителната власт като коректен партньор в областта на социалната политика към хората с увреждания в ТПКИ.
Дейността на НС на ТПК е насочена основно
към промяна на нормативната уредба засягаща
дейността на специализираните кооперации за
хора с увреждания и по конкретно закона за
интеграция на хората с увреждания. Благодарение на дейността на НС на ТПК от 2010г. бе
променена законовата уредба и хората с увреждания работещи в специализираните предприятия не могат да надвишават 30% от общия
брой на работещите. Това позволи ТПКИ да
подобрят постигнатите резултати, да повишат
качеството на произвежданата продукция и
нейната конкурентоспособност, да осигурят повисоко трудово възнаграждение на работещите,
да разнообразят социалната дейност.
Допълнителна възможност за разнообразяване на социалните дейности осигурява повишаването от 30 на 50% на преотстъпените

средства от републиканския бюджет за социални осигуровки.
НС на ТПК като национално представена организация на и за хората с увреждания ежегодно има право на субсидия от държавния бюджет за рехабилитация на хората с увреждания.
За изследвания период 2007–2010 г. е получена субсидия в размер на 1 246 000 лв., които
са употребени за:
- Трудова рехабилитация – доплащане на
намалената работоспособност на членкооператорите с увреждане съгласно
чл. 13 от Наредбата за трудоустрояването.
- Професионално ориентиране, обучение
квалификация и преквалификация, както и обучение на специалисти от ТПКИ
по разработване на проекти.
- Общи рехабилитационни нужди – финансово подпомагане на хора с увреждания от ТПКИ при посещение на изложби и панаири; изграждане на информационни системи в ТПКИ, маркетингово проучване на пазара; запознаване с опита на сродни и чужди структури.
- Социална рехабилитация – подобряване
здравето на член-кооператорите с увреждания чрез провеждане на рехабилитационни услуги, извършване на профилактични
прегледи
от
медикостоматологичните центрове на „Турмедико” ЕАД.
На база на тези резултати може да се направи извода, че получената субсидия от държавния бюджет е употребена законосъобразно
според изискванията на Министерството на
финансите, постигнати са поставените цели
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особено в направленията „Професионално
обучение” и „Социална рехабилитация”.
„Турмедико” ЕАД е дружество призвано да
подпомага социалната рехабилитация на членкооператорите чрез оказване на услуги в областта на здравеопазването и туризма, като
това е особено важно за членовете на ТПКИ.
През анализирания период бе разширена гамата от медицински услуги предлагани от медицинските центрове на „Турмедико” ЕАД, продължи осигуряването на съвременна медицинска апаратура и привличането на висококвалифициран медицински персонал. Ръководствата
на НС на ТПК и на „Турмедико” ЕАД издействата целеви средства от държавния бюджет в
размер на 32 000 лева и през 2009 г. бе закупена съвременна диагностична апаратура, разпределена по различните центрове.
За периода 2007–2010 г. в почивните бази
на „Турмедико” ЕАД успешно се реализира
програмата на НС на ТПК за провеждане на
рехабилитационна дейност с цел укрепване на
здравето на лица с увреждания, членуващи в
ТПКИ, свидетелство, за което са 1407-те лица
с увреждания обхванати от програмата и преминали рехабилитация в базите.
Може да се направи заключение, че доброто
познаване на проблемите на ТПКИ и на здравния статус на член-кооператорите от страна на
работещите в медицинските центрове допринася за повишаване качеството и ефективността
на обслужването и осигурява поддържането на
здравословни и безопасни условия на труд в
кооперациите.
На основата на направения анализ може да
се направи извода, че за изследвания период се
подобрява социалната дейност в ТПКИ:
- Възможностите за осигуряване достойна
и всеобхватна трудова рехабилитация с
оглед протичащата икономическа криза
са ограничени. Въпреки тежкото финансово-икономическо положение и неформирането на специализиран социален
фонд в ТПКИ се развива значителна по
обем и разнообразие социална дейност.
- По-голяма част от изследваните ТПКИ
смятат, че социалните дейности трябва
да се развиват в рамките на възможностите на кооперацията.
- Проучените ТПКИ получават пълна подкрепа от страна на НС на ТПК, като подкрепата от страна на регионалните съюзи е в по-малък обем, което е доказателство, че НС на ТПК ефективно под80
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помага и представлява специализираните кооперации пред държавните и обществени органи и организации в страната и чужбина и се ползва с доверието
на изпълнителната власт като коректен
партньор в областта на социалната политика към хората с увреждания в
ТПКИ.
Дейността на НС на ТПК е насочена основно към промяна на нормативната
уредба засягаща дейността на специализираните кооперации за хора с увреждания и по конкретно закона за интеграция
на хората с увреждания.
НС на ТПК като национално представена
организация на и за хората с увреждания
получава субсидия от държавния бюджет
за рехабилитация на хората с увреждания, която е употребена законосъобразно според изискванията на Министерството на финансите, постигнати са поставените цели особено в направленията
„Професионално обучение” и „Социална
рехабилитация”.
„Турмедико” ЕАД има важна роля за успешно постигане на социална рехабилитация на членовете на ТПКИ.

2. Стратегически насоки и приоритети за развитие на социалната дейност на ТПКИ
Разширяването на социалната роля на ТПКИ
изисква усъвършенстване на социалната им
инфраструктура, което предполага увеличаване
на размера на инвестициите за развитие на
човешките ресурси в системата на НС на ТПК.
Целесъобразно е разработване на дългосрочни програми за курортолечение и рехабилитация на хора с увреждания за членуващи в НС
на ТПК трудовопроизводителни кооперации на
инвалиди, съобразени със заболяванията на
обхванатите от курортолечение и рехабилитация лица.
Следва да продължи и реконструирането и
модернизацията на почивните бази на акционерното дружество на НС на ТПК - „ТУРМЕДИКО” АД, като се разнообразят източниците на
финансиране.
За по-нататъшното развитие и усъвършенстване на социалната дейност в системата съществено значение има дейността на Регионалните съюзи и отделни ТПКИ по оказване на
финансова и управленска помощ на медицинските центрове от техните региони.

Албена Митева

Друго основно стратегическо направление е
участието в работата на Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания. Чрез внасяне на конкретни предложения за налагащи се
нормативни промени в защита интересите на
хората с увреждания Консултативният съвет по
рехабилитация към Съюза, съвместно с ТПКИ,
следва по-добре да организира работата си с
представители на местната и законодателна
власт, както и с другите структури и организации имащи отношение към проблемите на специализираните кооперации на хора с увреждания.
Целесъобразно да продължи практиката по:

провеждане на семинари за обучение на
ръководствата на ТПКИ за разработване
на проекти, финансирани от Агенцията
за хора с увреждания.
- осигуряването на достъп на хората с увреждания до работните им места, както
и до местата за тяхното обслужване и да
се усъвършенства и подобри курортолечението им.
Друго направление е създаването на контакти с представители на водещи европейски организации за хора с увреждания, като се потърсят възможности за подпомагане на ТПКИ
чрез участие в социалните европейски програми.
-

THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF WORKЕRS
COOPERATIVES FOR DISABLED PEOPLE – A CONDITION FOR THEIR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Albena Miteva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In recent years, cooperative structures have become an important social entity of the new economic system in
our country. Implementation of principles of sustainable development requires further development and
improvement of the Bulgarian cooperatives which carry out and combine business and social activities, meet the
social needs of different population groups and thus reduce market failures and strengthen the direct link between
production and consumption. The report aims to assess the social activity of the workers cooperatives of disabled
people (WCDP) and to suggest guidance and strategic recommendations for the development of their social
activities and practices in terms of implementation of the principles of sustainable development.
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ФИНАНСОВОТО РАВНОВЕСИЕ - УСЛОВИЕ ЗА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО
Емил Калчев
Нов български университет, София
Резюме
Предприятията са „моторът” на пазарната икономика. В тях се създава богатството на индивидите и обществото. Тъй като стремежът на собствениците към богатство е нарастващ, и предприятията са призвани да растат. Растежът им е следствие от инвестициите, реализирани в тях, а паричните потоци са ключов елемент в
процеса на инвестиране. Докато положителните парични потоци покриват отрицателните, всяко предприятие е
във финансово равновесие и продължава дейността си. В противен случай устойчивостта на растежа му е поставена под въпрос. В светлината на този проблем е разгледана функционалната структура на предприятието, и
по-специално ролята на финансовата област в него. Описани са паричните потоци и е изведено условието, запазващо финансовото му равновесие при инвестиране. То трябва да е изпълнено във всеки даден момент, за
да може предприятието да расте устойчиво.
Ключови думи: финансово равновесие, финансиране, финанси на предприятието.
Key words: financial equilibrium, financing, corporate finance.

Увод
Предприятията следват жизнен цикъл, в който са основавани, растат, достигат зрялост и
прекратяват дейността си. Интензивният и устойчив растеж е от ключово значение за способността им да реализират финансовите цели
на заинтересованите от тях групи икономически индивиди.
От стратегическо финансово гледище устойчивият растеж се свързва с устойчиво идентифициране, оценяване и избор на перспективни инвестиционни проекти (машини, съоръжения, производства, бизнеси), т.е. свързва се с
устойчив процес на инвестиране. За финансиране на инвестициите предприятието се нуждае
от капитал с подходяща структура. Тя определя
цента на финансирането и финансовия риск,
който то поема. В стратегически план вътрешната норма на възвращаемост на инвестициите
трябва да е по-голяма или равна на средно
претеглената цена на капитала.
В оперативен план обаче това не е достатъчно. За растящото (за активно инвестиращото) предприятие е от централно значение не
само изпълнението на горното условие за съответствие между инвестиции и финансиране,
но то и във всеки един момент трябва да се
намира във финансово равновесие. Това значи
предприятието да посреща без сътресения инвестиционните си разходи. В противен случай
всяка нова инвестиция може трайно да компрометира устойчивостта на растежа му. Нещо
повече, тя в този случай става и заплаха за съществуването на предприятието.
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Тук ще се спрем на природата на предприятието и ще очертаем ролята на финансовата
сфера в него. На тази база ще анализираме
проблема за финансовото равновесие, което е
необходимо условие за устойчивия му растеж.
Въпреки голямата практическа значимост на
този „традиционен” проблем, той остава недооценен в модерната финансова литература.
1. За природата на предприятието
1.1. Главни идейни направления
Теорията на предприятието работи с две
перспективи – фирмена и индивидуална. Първата му признава икономическа субектност и в
нея се открива влиянието на правото и макроикономическия подход. От нея предприятието е
субект (най-често юридическо лице), целящ задоволяване потребностите на потребителите
със стоки и услуги [1].
В противовес на фирмената индивидуалната
(микроикономическата) перспектива не признава субектност на предприятието и го разглежда
като инструмент за постигане целите на икономическите индивиди (еднакви рационални
максимизатори на ползата); те са субекти (актьори), преследващи целите си чрез него. Поради инструменталната му функция, централно
е значението на решенията, вземани в него. Те
трябва да гарантират главната индивидуална
цел - увеличаване на богатството. Както показва класическата теория, кооперирането между
повече индивиди е необходимо условие за постигането на тази цел, а главният механизъм за
това е пазарът [2]. За да изпълнява успешно
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той тази роля, трябва да притежава определени
качества: първо, да е конкурентен, второ, всички пазарни участници да са икономически индивиди и, трето, на него да няма трансакционни
разходи. С други думи, той трябва да е съвършен.
От съвършенството на пазара следва, че за
всеки продукт има само една цена и че всички
блага могат да се разменят поединично, защото
обвързването им в общ продукт не би донесло
допълнителни ползи. Представата за фиксирана
работна заплата по трудов договор, например,
е несъвместима със съвършения пазар, както е
несъвместима с него и идеята за предприятие
(йерархия). То не би носило на икономическите
актьори, коопериращи се чрез съвършения пазар, никакви допълнителни ползи. Следователно причините за съществуването на предприятията трябва да се търсят при несъвършенствата на пазарите.
Неокласическата доктрина се базира на допускането за съвършен пазар и в нея предприятието е елемент и следствие от теорията на
производството. Неоинституционализмът се
отказва от тази предпоставка, замествайки я с
теорията на договора (институционалното съглашение), който е рамка за коопериране, снижаваща трансакционните разходи. От друга
страна, това научно направление замества рационалността на икономическия индивид с „ограничена рационалност”. На тази база в неговите рамки теорията на предприятието получава значителна степен на завършеност.
1.2. Пазарни несъвършенства и предприятие
Несъвършен е този пазар, за който една от
трите предпоставки за съвършен не е изпълнена. Наличието на трансакционни разходи, например, води до несъвършенство на пазара. Те
обхващат разходите за информация, по воденето на преговори и вземането на решения или са
свързани с реализирането на решенията [3].
Високите трансакционни разходи по набирането на информация предизвикват информационна асиметрия между пазарните участници, която компрометира втората предпоставка за съвършен пазар – всички участници да са икономически индивиди, т.е. да са еднакви (в т.ч. еднакво информирани) и рационални максимизатори на ползата.
Координирайки решенията си чрез пазара,
икономическите актьори си влияят едни на други. В ситуация на несъвършен пазар са възможни влияния и извън пазарния механизъм

(външни ефекти). При тях даден актьор, ползвайки чужди (или общи) блага безвъзмездно,
влияе върху ползите на други. Очевидно е, че
икономическите решения, които не отчитат
външните ефекти, са неоптимални, а могат да
се окажат и погрешни. Ако са налице имуществени права, чрез допълнителни споразумения
тези ефекти могат да бъдат регулирани (интернализирани) [4].
Както бе посочено, от кооперирането чрез
пазара произтичат ясни ползи за индивидуалните актьори, а когато той е несъвършен, част от
тях могат да бъдат пропуснати. За да бъде предотвратено това, се появява предприятието като дългосрочна форма за коопериране на индивиди … за гарантирането на … ползите от
съвместна и координирана дейност [5]. В светлината на гореизложеното логично е, че то
снижава трансакционните разходи – в него е
налице безплатна обмяна на информация, решенията се вземат професионално и специализирано и т.н. От друга страна, предприятието
интернализира външни ефекти и гарантира подобре имуществените права.
Или, индивидуалните актьори от типа на Робинзон Крузо могат да задоволят стремежа си
за максимално богатство само отчасти, поради
това че максимизирането му е следствие от
кооперирането на повече индивиди. Това се
осъществява, от една страна, чрез механизма
на пазарните цени, а, от друга - в рамките на
предприятие (йерархия), т.е. посредством координатор, даващ централизирани указания на
собствениците на ресурси (напр. персонала),
които ги следват срещу заплащане. Изборът на
начин за коопериране се определя от нивото на
трансакционните разходи, от наличието на
външни ефекти и от необходимостта за гарантиране на имуществените права [6].
Както пазарът, така и предприятието поражда ефекти, изразяващи се във вътрешно разделение на труда, специализация, намаляване на
разходите и др. Важно е да се отбележи, че пазарът е координиращ механизъм както за използването на богатството за потребление, така
и за натрупването му, докато предприятието е
механизъм само за натрупване на богатство.
Потреблението се извършва извън него, т.е.
предприятието (йерархията) не замества пазара,
а го допълва.
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2. Функционални области в предприятието
2.1. Обща структура
В досегашното изложение беше обосновано
защо съществуват предприятия, а тук ще бъде
разкрита структурата им от гледище на функционалните области, които ги изграждат. Така
по-ясно ще бъде очертана финансовата област,
която ще бъде изследвана по-подробно във
връзка с финансовото равновесие на растящото предприятие.
В предприятието могат да се обособят следните
функционални
области:
реалноикономическа, финансова и счетоводна. Те са
обвързани на три нива: чрез информационни,
стокови и парични потоци. В реалноикономическата (производствената) област се
извършват икономически процеси, при които
вложените труд, материали и енергия се съчетават по специфична технология (съвкупност
от земя, сгради, машини, инструменти и ноухау), превръщаща ги в стоки и услуги (блага,
продаваеми на пазара). Финансовата област
обхваща паричните потоци в предприятието и
тези между него и околната икономическа среда. В производствената област се генерират
нетни парични потоци - разликата между постъпленията от продажби на стоки и услуги и
плащанията по производството и пласмента.
Положителните нетни парични потоци се насочват от производствената към финансовата
сфера, а отрицателните, обратно - от финансовата към производствената (напр. при инвестиции).
За вземането на решения в производствената и финансовата област е необходима външна
и вътрешна информация. Тя в голяма степен се
предоставя от счетоводството. Например, ако
предприятието се ръководи от управител, собствениците се информират за състоянието му
въз основа на счетоводна информация. Същото
важи за бизнес партньори, кредитори, държавата и т.н.
2.2. Финансовата област в различните идейни
направления
В рамките на фирмената перспектива финансите заемат подчинена роля в предприятието. То е ориентирано към потребностите на
потребителите и задоволяването им чрез масово индустриално производство. Финансовата
теория, съответстваща на тази перспектива –
т.нар. традиционна теория на финансите, отрежда на финансовата сфера задачата да подкрепя реално-икономическата област, осигуря84

вайки необходимите й финансови ресурси за
инвестиции. Тази задача трябва да бъде изпълнявана при едно централно ограничително условие – от това да не произтича разстройство
на финансовото равновесие в предприятието.
Ето защо централни теми на традиционните
финанси са формите за финансиране и планирането и управлението на ликвидността, така
че от финансовата област да не произтича разстройство на производството. Разглеждането на
тези проблеми е силно повлияно от счетоводното мислене – счетоводството не само е информационна база на финансите, но и те от
своя страна изследват главно счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите. Стратегическите решения в предприятието от тази
перспектива засягат главно рационализирането
и поевтиняването на производството.
Модерните финанси (индивидуалната перспектива) се концентрират върху стратегическото финансово целеполагане в предприятието,
оценката на приноса на инвестициите и финансирането към заложените цели и риска (неокласически подход), както и върху регулирането
на отношенията между различните заинтересовани групи относно финансовите им цели (неоинституционален подход) [7]. Тези теми, ориентирани към решенията, излизат на преден в
модерната теория. Според нея финансите имат
водеща роля в предприятието, защото са непосредствено свързани със стратегическите
цели на заинтересованите групи, и поспециално с тези на собствениците. Предприятието е призвано преди всичко да генерира
максимални нетни парични потоци към тях.
Описанията на формите за финансиране и разработването на техники за планиране на ликвидността, които са централни за традиционните финанси, присъстват и в модерните, но на
заден план. Такава е съдбата и на разглеждания
проблем за финансовото равновесие (ликвидността на предприятието) в рамките на инвестиционния процес. Той е в значителна степен
игнориран в модерната литература, където се
разглежда предимно във връзка с управлението
на оборотния капитал.
В рамките на анализа му тук, първо, ще бъдат описани паричните потоци на предприятието и, второ, потърсена връзка между тях, запазваща финансовото му равновесие при инвестиране.
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3. Парични потоци и финансово равновесие на
предприятието
3.1. Описание на паричните потоци
Икономическата дейност на всяко предприятие се осъществява посредством парични потоци, които са входящи (положителни) и изходящи (отрицателни). По принцип, докато положителните покриват отрицателните, предприятието е във финансово равновесие и продължава дейността си. В противен случай то изпада в
ликвидни затруднения, които разстройват устойчивия му растеж и са заплаха за съществуването му. На фиг. 1 са изобразени паричните
потоци в предприятието и тези между него и
околната икономическа среда [8].

Фиг. 1. Парични потоци на предприятието

Реално-икономическата (производствената)
и финансовата област са тясно обвързани една
с друга. Първата предполага отрицателни парични потоци (плащания) по производството и
пласмента (1) – за материали и услуги, заплати
и дълготрайни активи (ДА) (машини, съоръжения, оборудване, патенти, лицензи и др.). Положителните парични потоци (постъпленията)
са главно от продажба на стоки и услуги, но
към тях се прибавят и тези от продажба на ДА
(инвестиции), неизползвани пряко в дейността
(2). Салдото (3) между (1) и (2) дефинира реално-икономическия нетен паричен поток на
предприятието. Той може да бъде разделен на
оперативен и инвестиционен, както следва:
Постъпления от продажба на стоки/услуги
- Плащания по производството и пласмента
= Оперативен нетен паричен поток
Постъпления от продажба на ДА
- Плащания за ДА (инвестиции)
= Инвестиционен нетен паричен поток

Оперативен нетен паричен поток
+ Инвестиционен нетен паричен поток
= Реално-икономически нетен паричен поток

В нормално функциониращо предприятие
оперативният нетен паричен поток е положителен, откъдето и реално-икономическият нетен
паричен поток преди инвестиции е положителен.
Инвестициите (напр. при растеж на предприятието) често го превръщат в отрицателен (след
инвестиции), което поставя финансовата област пред проблема за финансиране на дефицита (запазване на финансовото равновесие).
Дефицитът на производствената сфера може да
се финансира чрез положителен паричен поток
отвън (външен капитал), който поражда последващ (отрицателен) паричен поток от предприятието към собствениците на капитала. С
предоставянето на външен капитал (4, 6) могат
да бъдат придобити имуществени права в предприятието (в т.ч. право на дял от печалбата и
ликвидационен дял (5)) или право на лихви и
обратно изплащане на капитала (главницата)
(7). В първия случай предоставящите капитала
стават собственици и капиталът им е „собствен”, а във втория те са кредитори, а капиталът
- „привлечен” (или дълг).
Плащаните от предприятието данъци (8) и
получаваните от него субсидии (9) образуват
паричните потоци между него и държавата. Някои от данъците (напр. ДДС) се съдържат в цените на материалите, услугите и инвестициите,
закупувани от предприятието, а, от друга страна - те се начисляват и върху цените на стоките
и услугите, които то продава. Тези данъци не
могат да се управляват пряко чрез решения във
финансовата сфера, докато други данъци (напр.
върху печалбата и върху доходите) пряко зависят от тези решения, в т.ч. от избора на правна
форма, от отношението дълг/собствен капитал,
от амортизациите и др.
Последната двойка „постъпления-плащания”
(10 и 11) на фиг. 1 е свързана с финансовите
инвестиции на предприятието, т.е. инвестициите,
нямащи
нищо
общо
с
реалноикономическата му дейност и служещи за
краткосрочно „съхраняване” на ликвидни средства или за формиране дългосрочни финансови
резерви. На практика това могат да са инвестиции в краткосрочни и дългосрочни ценни книжа,
в недвижимости, благородни метали, антики,
произведения на изкуството и др. Плащанията
(10) са свързани с придобиването и поддръжката им (напр. при недвижимости, антики, произ-
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ведения на изкуството), а постъпленията (11)
са резултат от тяхната продажба, но могат и да
са лихви, дивиденти, наеми и др. Салдо (12) се
нарича финансов нетен паричен поток. Той също се разделя на оперативен и инвестиционен,
както и се разглежда преди и след инвестиции
(аналогично на реално-икономическия).
3.1. Условие за финансово равновесие
И финансовият, и реално-икономическият
нетен паричен поток могат да бъдат разделени
на двете им съставни части – плащания и постъпления. За да се намира предприятието във
финансово равновесие, плащанията трябва да
бъдат покрити от постъпленията и наличните
средства „в касата” във всеки даден момент.
Това условие е съществено както при управлението на оборотния капитал, така и при инвестициите, но то е много по-важно във втория
случай, защото при инвестициите рискът от
разстройване на дейността от неспазването му
е несравнимо по-голям. Разстройството е следствие от липсата на ликвидни средства за заплащане на необходимите за растежа инвестиции.
Общите плащания за инвестиции са:
Плащания за реални инвестиции
+ Плащания за финансови инвестиции
= Общи плащания за инвестиции

Те могат да бъдат финансирани от положително салдо на всички останали положителни и
отрицателни парични потоци, както и от налични финансови средства в предприятието. За
финансиране на инвестициите често се използва външен капитал (дялово участие и/или кредит), който предизвиква последващ отрицателен
паричен поток (обратно изплащане на дялов
капитал и дивиденти, лихви и погашения по
главницата на кредита). Салдото на тези положителни и отрицателни парични потоци показва
размера на външното финансиране:
Постъпления от дялов капитал
Обратно изплащане на дялов капитал
= Финансиране от дялов капитал
Постъпления от кредити
- Плащания по кредити
= Финансиране от кредити
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Финансиране от дялов капитал
+ Финансиране от кредити
= Външно финансиране

От друга страна, отрицателните парични потоци за придобиване на дълготрайни активи
(инвестиции) могат да бъдат финансирани от
оперативните нетни парични потоци (преди инвестиции) на реално-икономическата област и
на финансово-инвестиционния сектор на финансовата област (вътрешно финансиране), от
които са приспаднати плащанията за лихви и
данъци/субсидии:
+
=
+
=

Оперативен реален нетен паричен поток
Оперативен финансов нетен паричен поток
Лихви
(Данъци–субсидии)
Нетен паричен поток
Плащания за дивиденти
Постъпления от продажба на ДА
Вътрешно финансиране

Външното и вътрешното финансиране образуват салдото на всички парични потоци на
предприятието за финансиране на разходите за
инвестиции:
Външно финансиране
+ Вътрешно финансиране
- Увеличаване (+ намаляване) на наличните пари в
предприятието
= Общи плащания за инвестиции

Докато общите плащания за инвестиции се
покриват от положителния паричен поток от
външно и вътрешно финансиране, както и от
наличните средства в предприятието, то не е
изправено пред ликвиден проблем. Финансовата област успешно изпълнява главната си „традиционна” задача – запазване на финансовото
равновесие. В този случай тя подпомага производствената област, осигурявайки й необходимите средства за инвестиции, без от това да
произтичат негативни въздействия върху нея –
например принудително ликвидиране на запаси,
оборудване, производствени дейности др. Поддържането на финансово равновесие не е еднократен акт, а перманентен процес във финансовия мениджмънт на предприятието.
Изводи
Предприятието е инструмент за максимизиране ползите на икономическите индивиди, изразяващи се преди всичко в максимален нетен
паричен поток от него към тях. Изпълнението
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на тази централна функция е свързано с възможностите му за интензивен и устойчив растеж. Той от своя страна предполага устойчив
инвестиционен процес, който пък изисква съответстващо финансиране. Съответствие между
инвестиционни и финансови решения в предприятието се търси, както на стратегическо, така и на оперативно ниво.
За разлика от традиционната литература по
финанси, в модерната, проблемът за финансовото равновесие на предприятието в рамките
на инвестиционния процес е недостатъчно оценен.
Тук той е поставен в контекста на модерната неоинституционална теория на предприятието и е разгледан подробно. Описани са паричните потоци между околната икономическа
среда и предприятието, както и тези между
функционалните му области. Тези потоци са
представени в различни разрези и е изведено
условието за постигане на финансово равновесие на предприятието. Така този важен въпрос

е изяснен в необходимата задълбоченост и изчерпателност.
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THE FINANCIAL EQUQILIBRIUM AS A CONDITION FOR SUSTAINABLE GROWTH OF
THE FIRM
Emil Kalchev
New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Abstract
Firms are the “engines” of the market economy. They create wealth for individuals and societies. Since their
pursuits after wealth are increasing, firms are called to grow, as well. Their growth is a result of investments made
in them. Cash flows are a key element in the investment process. While positive cash flows cover negative once,
the company is in financial equilibrium, and continues to operate successfully. Otherwise, the sustainability of its
growth is disturbed. In the light of this problem, the functional structure of the firm is considered, and the role of
its financial sphere defined. Cash flows are described and conditions explored, which retain the company’s
financial equilibrium in case of investments. It must be kept permanently, in order to ensure the firm to grow
sustainably.
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ФИРМЕНАТА КУЛТУРА КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА
Цанка Златева-Петкова
Технически университет, Габрово
Резюме
Всяко търговско предприятие или организация представлява сложен организъм, чийто основен жизнен потенциал е организационната (или корпоративна) култура. Носители на корпоративната култура са хората. Затова тя се превръща в атрибут на организацията, който като нейна част играе особено важна роля в живота на
всяко предприятие и оказва силно въздействие върху персонала като трансформира неговото поведение в
съответствие с основополагащите норми и ценности за всяка организация.
Ключови думи: корпоративна култура, персонал, конкурентоспособност, организация.
Key words: corporative culture, personnel, competitive power, organization.

Фирмената култура играе особено важна
роля в живота на организацията. Затова е задължително тя да бъде обект на внимание от
страна на ръководството на организацията. От
една страна, управлението трябва да съответства на фирмената култура, а от друга – управлението зависи силно от нея и трябва да оказва
въздействие за нейното формиране и развитие.
Мениджърите са призвани да умеят да анализират практиките на фирмената култура, както и
да влияят на нейното изменение в най-добрия
аспект.
Културата на организацията е сложно съчетание от различни предположения и предпоставки, философията на организацията, идеологията на управлението, ценностната ориентация, вярванията, очакванията, нормите, лежащи
в основата на отношенията и взаимодействията
както вътре в самата организация, така и извън
нея. Затова при анализът на фирмената култура би трябвало да се откроят поне три основни
момента:
1. Базови предположения, към които се
придържат сътрудниците на организацията в своето поведение и действия.
2. Ценности и ценностна ориентация, към
която трябва да се придържат сътрудниците. Ценностите показват какво поведение може да се счита за допустимо, и
какво за недопустимо, както и по какъв
начин трябва да се действа в конкретна
ситуация.
3. Символи, чрез които ценностната ориентация се представя на сътрудниците на
организацията. В някои организации се
изготвят специални документи, в които
подробно е разписана ценностната ори-
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ентация на организацията. Съдържанието и значението на тези документи са
съществени за служителите, тъй като те
винаги оказват силно въздействие върху
възприятията на хората.
Важен компонент на фирмената култура е и
общественият авторитет, мнението за организацията – както на клиентите, така и на партньорите, на конкурентите. Репутацията на
фирмата е сложно понятие, което се формира
през целия цикъл на производството – от конструкторските разработки до предлагането на
продукта на пазара и неговото продаване на
крайния потребител. Но, естествено, с този
процес формирането на добра репутация не
приключва. Много е важно, също така да се
съхранява добро отношение към фирмите на
клиентите. Според мнението на специалистите
запазването на пет стари клиенти е попечелившо от завоюване благосклонността на
един нов клиент. Затова всяка дейност на организацията трябва да бъде ориентирана към
потребителите. За целта трябва да се вложат
немалко средства – пари, време, сили за формиране на културата на организацията, съобразени с подготовката на сътрудниците. Защото
се оказва безсмислено да се инвестират сериозни средства в рекламна кампания, която
впоследствие ще бъде мигновено разрушена от
тежка бюрокрация или дори от един груб отговор от секретарката. Всеки сътрудник носи
лична отговорност за репутацията на организацията, затова трябва да се работи много в тази
насока.
Съвременните условия наложиха промяна
както в деловия живот, така и в деловите отношения, които станаха елемент от световната
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общочовешка култура, наложила един общочовешки стандарт. Опитът на Япония, Индия и
някои други страни показва, че може успешно
да се направи интеграция в световната икономика без да се изгуби националната специфика
и идентичност.
Идеологическото развитие на новото българско предприемачество е свързано най-вече с
утвърждаването на новия модел във възприятията на хората – ценностите на индивидуализма
и потребителството. Успешното съвременно
развитие изисква от общественото осъзнаване
и бързото усвояване на общоизвестния факт,
че пазарното общество не е общество, където
всички търгуват, а е общество, където всички
работят и произвеждат. Базовите ценности на
това общество трябва да бъдат ежедневното
трудолюбие и добросъвестност, честност и
отговорност при изпълнение на задълженията, а
не обогатяване по всякакъв начин и на всяка
цена. Смисълът на корпоративната култура е в
това ценностите на организацията и ценностите
на човека да съвпадат.
Ако се направи една ретроспекция на предприемачеството в началото на ХХ век може
със задоволство да се отбележи, че не малко
предприемачи от онова време са се отказвали
от меценатството и някои видове благотворителност в полза на непосредствената социална
защита на своите работници. Към фабриките са
се създавали детски градини, болници, школи,
библиотеки, организирани са били посещения
на театри и благотворителни концерти. Всичко
това се е правело заради осъзнатата потребност от дисциплинирана, квалифицирана и социално добруваща работна сила.
Днес непрестанно ни заливат призиви за помощ и съпричастност към различни каузи – от
лични и семейни драми до обществено значими
кампании. От новите български предприемачи
се очаква да следват традициите на своите
предшественици и да развиват своята благотворителност и дарителски кампании. От друга
страна и самите нови предприемачи започват
да осъзнават необходимостта от обществено
признание и нравствена легитимация на своята
дейност като подпомагат различни инициативи.
Те постепенно виждат необходимостта и връзката между доброжелателното отношение на
обществото и тяхната дейност.
Социалната отговорност на свободното
предприемачество се състои в това, чрез своята дейност да не способства за изостряне на
социалните противоречия и да не засилва таки-

ва неизбежни негативни последици на пазарната икономика като нарастване на безработицата и бедността, дискриминацията в сферата на
за заетостта и работната заплата, замърсяването на околната среда. В развитите западни
компании понятието „бизнес етика” отдавна не
се ограничава с взаимоотношенията между
предприемачите и деловия етикет, а включва и
в пълен обем взаимоотношенията между бизнеса и обществото. Тук се включва преди всичко провеждането на социално отговорна и
нравствена политика в областта на инвестициите и заетостта, производствата и опазването на
окръжаващата ни среда и безусловно в мениджмънта и маркетинга. И както показва съвременната практика, именно в тези области новото българско предприемачество се е проявило
по-слабо, но именно в такова направление
трябва да се развива неговата социална дейност.
Първият цивилизован принцип, на който се
базира класическото пазарно предприемачество, е разделение на икономическата и политическата власт. Пазарното предприемачество
съдържа рисков фактор в производствената
дейност, породен от конкуренцията между производителите пред независещия от никого потребител. Ако се вгледаме в типичния съвременен български предприемач, ще забележим
точно обратната противоположност на класическия принцип – пълно преплитане на икономическа и политическа власт. Поради това богатството се превръща във функция на властта.
А когато богатството стане функция на властта, то като условие за неговия растеж се утвърждава безконтролната власт.
При отчитането на западния опит в пазарното предприемачество може да се отбележи, че
пазарът се възприема като начин за достигане
на икономическа ефективност и конкурентоспособност. В западната цивилизована структура
пазарът е форма на творческа самоорганизация на личността в материалната сфера или
гаранция за независимо съществуване. Философията на пазара е философия на свободата.
Очаква се точно такива ориентири за развитието на бизнеса постепенно да навлязат и да бъдат определящи.
Когато говорим за етическите традиции на
старото българско предприемачество, с гордост отбелязваме присъщите му спомоществователност и благотворителност. Изначалната
християнска предпоставка за благотворителност, помощ и любов към ближния като рели89
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изграденото доверие в обкръжаващите.
Думата на деловия човек е трябвало да
се цени по-високо дори и от документите
с печат.
6. Живей според доходите си.
7. Винаги оценявай възможностите си и избирай работата според тях.
8. Бъди целеустремен и винаги имай ясна
цел. В стремежа да достигнеш целта си
не прекрачвай позволеното. Никоя цел
не оправдава моралните ценности.
Коментарът на тези ценности от преди един
век е много труден в днешния свят, в който
живеем, въпреки високите технологии, въпреки
световните корпорации, въпреки стандартите и
измеренията на човешкия и изкуствения интелект.
Затова предлагам за сравнение етическия
кодекс на бизнесмена на една английска компания:
1. Професионализъм:
Поддържай своята професионална
компетенция. Помни, че само високото ниво на професионализъм ти
дава право на изказвания по отношение на аспектите на бизнеса.
Осъществявай своите професионални функции само в съответствие с
действащите закони и установени
норми.
Всички предложения и препоръки
подготвяй само след щателен анализ
на проблемите и отчитане на наличната информация.
2. Фирмени тайни:
Въздържай се от разкриване на
фирмените тайни, ако нямаш разрешение от ръководството и ако тези
тайни не са оповестени.
Информирай подчинените си за тези
тайни само в степен достатъчна за
осъществяване на техните задължения.
Въздържай се от използване на секретна информация за постигане на
лични цели или за обезпечаване на
изгодна сделка за други лица.
3. Чест на бизнесмена:
Избягвай създаването на ситуации с
конфликт на интереси и предпазвай
другите сътрудници от това.
Въздържай се от дейности, които
подронват честта на бизнесмена.
-

гиозен дълг има своите социално-културни
корени в българските предприемачи от началото на ХХ век. Успехът на ценностната система
за онова време е бил в периферията на държавните приоритети, поради което е налагало
на желаещите да увековечат името си и да заслужат уважението и признателността на съвременниците и потомците си да изявят себе си
чрез други, по-престижни сфери на дейност. За
нашето общество това са били защитата на
Отечеството, духовното и интелектуално израстване и развитие на обществото, които са били
подпомагани както морално и идейно, така и с
множество лични дарения за построяване на
училища, университети, музеи, църкви, галерии, архиви и научни издания.
По-нататъшната социална отговорност на
предприемачите се е изразявала не само в даренията за просвещение на народа, но при организирането на такава система, която да обезпечи и гарантира на трудещите се устойчиво
имуществено положение, социална защита,
възможност за образование и духовно израстване.
Сред основните ръководни принципи на
предприемачите от началото на ХХ век могат
да се откроят следните:
1. Уважавай властта. Властта се е считала
за необходимо условие за ефективно
провеждане на дейностите. Във всичко
трябва да бъде въведен ред. Във връзка
с това и проявяване на уважение към пазителите на реда.
2. Бъди честен и справедлив. Честността и
справедливостта са възприемани като
фундаментална основа за предприемаческа дейност, предпоставка за здрави и
хармонични отношения в работата.
3. Уважение към правото на частна собственост. Свободното предприемачество
се е считало за източник на държавното
благополучие.
4. Обичай и уважавай човека. Уважението
към човека на труда от страна на предприемача поражда съответно уважение и
към самия предприемач от човека на
труда. В такива условия съществува
хармония в интересите, която създава
атмосфера за развитие на разнообразни
способности и подтиква към по-пълна
себеизява.
5. Бъди верен на думата си. Деловият човек е длъжен да спазва обещанията си.
Успехът до голяма степен зависи и от

Цанка Златева-Петкова

-

-

-

-

-

-

-

-

ръководещ организацията. За да бъде още поуспешна една организация фирмената култура
трябва да се заложи във всички направления на
нейните взаимоотношения – общественото
мнение, обществените отношения, отношенията
с държавните органи, отношенията с доставчиците, отношенията с потребителите, изследванията и статистиката, взаимодействието със
средствата за масова информация.
В последните години в организациите се забелязва задоволителна тенденция при изграждането на връзките с обществеността в публичния сектор, но за съжаление не може да се
отчете такава зависимост и в сферата на производството, в частност при малките и средни
предприятия. Притиснати от условията на криза, в желанието да запазят сегашното положение и стремежът да оцелеят, много мениджъри
са принудени да съкращават част от персонала
си и да обединяват и съвместяват сходни длъжности или да натоварят допълнително покомпетентните си служители. А за постигането
на най-добри резултати в областта на връзките
с обществеността е необходимо да се разработят подробни планове, които да обезпечат взаимовръзката с всички основни направления и
да се изпълняват безпрекословно, защото в
основата на връзките с обществеността лежи
организацията на общуването на всички нива –
от управленското до потребителското. Необходимо е да се изгради система от правила за
ефективно общуване. Някои от тези правила
могат да бъдат:
Винаги търси пълната информация.
Всяко съобщение трябва да бъде кратко и
разбираемо.
Не забравяйте, че половината от аудиторията е съставена от жени.
Общуването трябва да бъде увлекателно,
без излишни обиди и скука.
Следете формата на общуване, то не
трябва да бъде твърде претенциозно или
екстравагантно.
Не щадете време за изясняване на общественото мнение.
Непрекъснатото общуване и изясняване
на общественото мнение са жизнено необходими.
Старайте се да бъдете убедителни и конкретни на всеки етап от общуването.
От служителя, ангажиран с работата в областта на връзките с обществеността, трябва да
се изискват най-вече професионални знания, да
бъде завършена личност, да притежава трезви
--

-

-

-

Избягвай подаръци, привилегии и облаги, които опорочават понятието
бизнесмен.
Бъди встрани от преследването на
лица, които имат благородни намерения.
Винаги бъди против професионалните или административни ограничения
за честния бизнес.
Съдействай за разпространението на
пълна информация за всички сфери
на бизнес.
Спазвай общочовешките нравствени
норми.
4. Етически конфликти:
Старай се да вземаш участие в предотвратяването и преодоляването на
етически конфликти.
Всички етически конфликти трябва
да се разрешават чрез групови беседи с участието на достойни личности. В тези съвещания никой не трябва да изгубва своята идентичност.
Ако въпреки усилията на участниците в груповата беседа етическият
конфликт продължава, трябва да бъде поканен за участие в беседата повисш ръководител.
Бизнесмен, който не е получил удовлетворение в груповата беседа по
дискутирания етически конфликт, и
който според мнението на болшинството се държи не етично, трябва да
напусне фирмата.
След анализ на тези характеристики може да
се направи заключение, че съществува зависимост между образователното и културно ниво
на един народ и системата от неговите морални ценности. Колкото по-високо е нивото на
образование и култура на обществото, толкова
по-убедително това общество върви по пътя на
цивилизованата икономика и толкова по-малко
се срещат случаи на недобросъвестност, измами и нечестност във взаимоотношенията с
другите хора.
За облика на една организация съществено
значение имат характерът и нивото на връзките
с обществеността. Те трябва да се възприемат
не само като наука, но и като изкуство за постигане на хармония и създаване на добър делови образ на организацията, на основата на достатъчна, достоверна и оперативна информация.
Като част от този образ трябва да се изгради и
профилът на деловия човек – мениджърът,
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разсъждения, отлични организаторски способности, умение да ръководи, и най-главното – да
бъде силно контактен, утвърдена личност и
роден лидер.
При изграждането на фирмения имидж е желателно да се съобразят множество детайли,
така че да се подпомогне формирането на този
образ, който трябва да бъде създаден. Формирането на фирмения имидж е продължителна и
отворена процедура. Тя изисква много време,
средства и усилия. Имиджът на фирмата трябва да се асоциира с нейните успехи. А успехите са достижение на поставените цели при минимален разход на материални, социални и
психически ресурси. Стремежът към успех се
състои от следните компоненти: готовност за
носене на отговорност за взетите решения;
умения да поставиш цел и да я достигнеш със
собствени сили; склонност към умерен риск;
разчитане на собствените знания и умения, а не
на случайността; способност да видиш краен
резултат от всяко решение. Присъствието на
тези компоненти у един човек показват неговата склонност към предприемачество, въпреки
че вътрешният стремеж към успех и предразположеността към успешни действия не са основни черти само за мениджърите. В резултат
на прогреса на предприемаческата дейност в
обществото се появяват нови организационни
структури, повишава се икономическото благосъстояние и трудовата заетост. В условия на
икономическа свобода се способства разкриването на личния потенциал на хората. При това
не само се съхраняват съществуващите блага,
но и се създават нови.
Критериите за успех при различните хора
могат да бъдат различни. В развитата цивилизация, при това ниво на знанията, ефективността от работата все повече зависи от личните
качества на сътрудниците. Успехът в професионалната сфера се предопределя от многото
знания. Интересно е, че успехът в професията
на мениджъра е неразделна част от просперитета на организацията като цяло, а в същото
време, тайните за успеха на организацията се
заключават в системата от принципи, които се
създават в процеса на съществуване на самата
организация.
Следователно успешната дейност на организацията се определя от нейната способност да
формира своя култура. Това би могло да се
способства от строгото спазване на следните
принципи:
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1. Убеденост в правилността на действията,
водеща към установяването на определени цели в рамките на използвания
подход.
2. Споделяне на общите етически ценности
от всички заети в организацията.
3. Политика за обезпечаване на трудовата
заетост.
4. Повишаване на разнообразието и творческия характер на работата.
5. Разнообразни и последователни дейности за стимулиране.
6. Развитие на кариерата в съответствие с
възможностите и потребностите на организацията.
7. Лично участие на сътрудниците при вземане на решения.
8. Развитие на фирмената култура.
Това налага изводът, че важен компонент за
успеха на организацията е характерът на общуването с хората, уважението на всяка една
личност, еднаквия статус на всички работници,
делегиране на отговорности и на най-нисшите
нива на управление в организацията.
Известно е, че съдържанието на дейността
на всяка организация се определя от следните
съставни части: печалбата, хората (морал),
продукти или услуги, престиж. Печалбата може
да се разглежда като основна цел на бизнеса.
Всяка организация е длъжна да обогатява хората, които работят в нея и те да получават удовлетворение от труда си. Продуктите или услугите, предлагани от организацията, трябва да
се отличават с високо качество. Освен това,
организацията има етично задължение да бъде
полезна на обществото, да съдейства за неговото обогатяване и разцвет. За съжаление, голяма част от българските организации в частния сектор са далеч от идеята да следват тези
принципи на делови отношения в цивилизования
свят. Финансовите спекулации, неспазването на
сключените договорни задължения при откриване на по-изгодни условия от нов партньор и
много други грешки водят до скептично отношение към развитието на бизнеса в нашата
страна. Към днешния момент фирмената култура не е необходимо условие за бизнес успех
и ръководителят на организацията не мисли за
нея, когато пред него стоят въпросите за оцеляване, погасяване на кредити, изплащане на
трудовите възнаграждения, или набавяне на
оборотни средства. Но, самата предприемаческа реалност у нас ще създаде убеждение у мениджърите за необходимостта от формиране на
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корпоративна култура, както и за предимствата, които тя може да осигури на организацията.
Корпоративната култура е система от ценности и убеждения, споделени от всички заети
в организацията, предопределяща тяхното поведение и характера на жизнеспособността на
организацията. Успехите на японските, американските и другите компании при решаване на
задачите за повишаване на производителността
и качеството на труд, развитието на върхови
технологии, усвояването на нови видове продукти, укрепването на производствената и трудовата дисциплина се подпомагат до голяма

степен от ефективните механизми в управлението на човешките ресурси.
Целта на корпоративната култура е да обезпечи висока печалба за фирмата посредством
усъвършенстването в управлението на човешките ресурси при гарантиране на лоялността на
сътрудниците към ръководството и приемането
на техните решения, както и създаването на
нагласа у работниците да възприемат организацията като свой дом, което резултира в максимизация на ефективността на производствения мениджмънт и в качественото подобрение
на дейността на организацията като цяло.

CORPORATIVE CULTURE AS A FACTOR FOR COMPETITIVE POWER OF
ORGANIZATION
Tsanka Zlateva-Petkova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Abstract
The trade enterprise or organization is a complicated organism and its basic vital potential is the corporative
culture. The heralds of this corporative culture are people. Because of that corporative culture is an attribute of
organization that have significant role in enterprise’s life and exerts deep influence on personnel by transforming
its behaviour according to the basic norms and values of each organization.
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НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО ЕФЕКТИВНА ФОРМА ЗА ПОДГОТОВКА НА
УПРАВЛЕНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В УСЛОВИЯТА НА ВИСОКА КОНКУРЕНТНОСТ
Цанка Златева-Петкова
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Резюме
Преходът към пазарни отношения обуслови необходимостта от нов потенциал в разработките и приемането
на многообразните учебни програми, методи за обучение и контролиране на усвоените знания. Повишаването
на качеството на обучение зависи в голяма степен от информационното обезпечаване, което е изключително
активен инструмент на съвременното управление, базиран на модерните информационни възможности и технологии, позволяващ обработването на данни в режим на диалог. Важно значение в системата за непрекъснато
обучение и подготовка на управленски специалисти за работа в условията на пазарни структури придобива
изработването на навици и възприемането на междуличностното общуване като комуникативна компетентност.
Ключови думи: непрекъснато обучение, управленски специалисти, информационни технологии, конкурентност.
Key words: continuously learning, manager experts, information technologies, competition.

При сегашните условия подготовката на мениджърите заема основно място в алтернативните структури на икономиката. В учебните
заведения, школите по предприемачество, бизнес-школите и др. се организират краткосрочни
курсове (обикновено по няколко седмици) по
основи на мениджмънта, предприемаческа и
търговска дейност, за които се издава съответен сертификат. За съжаление в тези курсове
отсъства единна методологическа основа за
организация на учебния процес, характеризират
се
с
невисоко
качество
на
научнометодическото и преподавателското обезпечаване на учебния процес. В по-голямата си част
тези курсове не са акредитирани или лицензирани от държавни институции. За гарантиране
на високото качество на обучението и преквалификацията е от съществено значение да се
идентифицира същността и да се определи
съдържанието на новите видове пазарни дейности и иновации в пазарните структури. Такъв
подход би позволил да се оценят както организаторските способности, така и професионалните качества на бизнесмените и мениджърите,
което има особено значение за оценката, диагностиката на качествата и резултатността на
техния труд.
При разработката и усъвършенстването на
учебните програми, учебните пособия, деловите игри и тестовете за обучаваните е важно да
бъдат получени методически препоръки, за да
може всеки учебен материал да спомогне за
обединяването на общообразователната, базовата и специалната подготовка в единна система.
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За организацията на процеса на обучение на
мениджърите особено значение има използването на натрупания житейски опит: ценностна
ориентация, професионални навици, прийомите
и методите за работа в пазарни условия; способстването за взаимно обогатяване в рамките
на повишаването на квалификацията. Оказа се
като много важно обучението за оптимално
социалнопсихологическо общуване, умението
за създаване на делови контакти, воденето на
делови преговори и ръководенето на съвместната дейност на сътрудниците. Като специфична особеност у болшинството обучавани се
проявява липсата на сериозен опит и истинското състояние на потенциала в дадената област
на човешката дейност. Не по-малко важно е
това, че са необходими и собствени специфични методически подходи. Всеки нов цикъл на
обучение е правилно да започне с входящ контрол, част от който се явява не толкова проверката на знанията, колкото нейната преоценка. Тук е важно да се оцени степента на развитие на навиците на специалиста, неговите реални и потенциални способности, професионални качества.
Силно ефективно се оказва построяването
на професионалния портрет на обучаващия се
чрез оценката на организаторските способности и другите делови и психологически достойнства. Всеки слушател на тази основа е длъжен
да разработи програма за индивидуална подготовка по конкретен цикъл на обучение по време на продължителността му. Разбира се, една
такава програма трябва да се преразглежда и
коригира в последствие при необходимост.
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Ефективен фактор при усъвършенстването
на учебния процес е формирането на временни
учебни групи на основата на отчитане на такива критерии като спецификата на учебните
проблеми, методите на обучение (лекционен
курс, делови игри, ролеви игри, социо-тренинг
за делово общуване и др.) и основната цел на
учебната подготовка. Обучението в гъвкави
групи позволява по-бързо да се проявят проблемите в подготовката на обучаващите се или
подобренията в развитието на техните професионални качества, така че да обединят слушателите във временни групи и да съсредоточат
усилия за отстраняване на конкретен недостатък. Всеки обучаван има право да участва в
няколко групи едновременно.
Голямо значение може да изиграе внедряването на системен мониторинг на знанията и
степента на усвояване на обучителната програма, който може да замени в системата за
всеки обучаван обичайните зачоти, тестове,
изпити, защити на контролни и дипломни работи. Задачата на курса трябва да бъде да помогне на всеки обучаван да открие недостатъците
в своята подготовка и да даде, чрез отстраняване на тези недостатъци, обективна оценка на
реалните възможности. В системата на мониторинга може да се въведе психодиагностика
на организаторските способности, нивото на
развитие на предприемаческите способности,
необходимостта от професионални качества,
които са необходими на бизнесмена за успешна конкуренция на пазара на труда.
В процеса на обучение може реално да се
въведе персонално консултиране, което да се
състои в конфиденциално обсъждане на резултатите от изследването и неговите интерпретации. Индивидуалната беседа с психологконсултант има за цел да даде препоръки под
формата на методи за отстраняване на откритите недостатъци и развитие на необходимите
качества. Оптималните резултати се постигат в
групите за интензивно общуване и груповите
ролеви игри под ръководството на специалистиконсултанти.
Както е известно, в рамките на пазарното
функциониране на структурите се предявяват и
все по-високи изисквания към психологическите качества на личността на бизнесмена и към
неговата управленска и комуникативна компетентност, т.е. към качествата за делово общуване. Затова обикновено в процеса на обучение
се проявяват откриването, оценката, формирането и развитието на специфичните професио-

нални свойства на деловия човек, и особено
тези способности и качества, които гарантират
ефективност в професионалната дейност на
специалиста, ръководителя, мениджъра, предприемача.
Иновациите в организацията на процеса на
обучение на мениджърите и бизнесмените се
превръща в органично включване в рамките на
процедурата за професионален подбор. Базирайки се на комплексната оценка подборът
(психодиагностическо изследване, експертни
оценки, социометрия, оценка на резултатите от
обучението и участието в ролевите игри, индивидуалното психологическо консултиране и
др.) все още се осъществява в процеса на обучение през цялата му продължителност и на
всички етапи.
Особено място в системата за непрекъснато
обучение и подготовка на специалисти за работа в условията на пазарните структури заема
обучението на навиците и привичките за междуличностно общуване, което е много важно,
доколкото по-ранното придобиване на комуникативната компетентност не се явява като самоцел. За никого не е тайна, че именно благодарение на междуличностните отношения започват да действат всички основни фактори на
производството.
Все по-широко се застъпва тезата да не се
предлагат твърде много теоретически познания,
а да се набляга на способи и конкретни прийоми за усъвършенстване на практическата работа. Все по-важен става въпросът за организацията на процеса на обучение при отчитане на
особеностите на възрастта на обучаваните.
Трябва да бъдат отбелязани такива ключови
особености на по-възрастните обучавани като
наличието на жизнен опит, отчасти професионален опит, както и опит в междуличностното
общуване. Като съществен фактор тук се проявява и мотивацията. Мотивите за обучение на
по-възрастните са обусловени от текущата работа и бъдещите перспективи. Те разбират в
пълна степен необходимостта от сериозна подготовка за бъдещата си работа, способни са
обективно да оценят пропуските в своите знания, недостатъци и се стремят да ги отстранят.
Повечето обучаеми искат да получат от преподавателите конкретни отговори и препоръки за
решаването на техните текущи проблеми, като
демонстрират прагматичната си ориентация.
Но, едно такова „рецептурно” обучение би
формирало твърде тесни специалисти, които са
неспособни да се справят при решаването на
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нестандартни проблеми, в ситуации с недостатъчна или неточна информация, при недостиг
на време и др.
Какви са предимствата на груповото обучение? Ако в учебната група произтича непрекъснат взаимен обмен на знанията, опитът в
работата, мненията, съображенията, идеологическите постановки и пр., то ще се получи взаимно обогатяване на знанията и опита, при
което рязко ще се повиши и качеството на обучението. Особено ефективни тук се оказват
методите на груповите дискусии. Преподавателят на свой ред е призван не толкова да се отдалечи от своите знания, но и да получи такива
като заимства от учебната аудитория оригинални подходи, способи за решаване на проблемни
ситуации, средства и методи за рационализация
на мениджмънта и бизнеса като цяло.
Опитът показва също, че методите за преподаване на студенти, не трябва да се пренасят
автоматически в системата за обучение на ръководни кадри и специалисти.
До сега у нас не са подготвяни специално
преподаватели за обучения на представителите
на бизнеса. От това произтича необходимостта
от цялостна система за подбор, подготовка и
преквалификация на преподавателите от висшите школи, както и на специалистите по пазарна икономика и научните работници за работа в тази област. Трябва да се отбележи, че
при подготовката на специалистите, за преподавателите е особено важно да отчитат в пълна
степен съвременните представи на педагогическата психология за социалния характер на
управлението, за принципните различия между
труда на учения и преподавателите от висшите
учебни заведения. Така също е важно към
учебния процес да се привлекат специалисти от
различните сфери на предприемачеството. Освен това, не всеки преподавател притежава
необходимите педагогически способности и
навици на педагогическото майсторство. Някои
знания и професионални прийоми имат чисто
личностен характер. От тук произтича и невъзможността всички да бъдат универсални специалисти. Затова може да се направи диференциация по категориите на обучение. Тайните на
предприемачеството трябва да се изучават от
бизнесмените, които имат богат практически
опит; мениджмънт трябва да изучава действащ
управляващ; финанси трябва да изучава финансист; организация на производството трябва
да бъде предмет за организатор или държавен
ръководител; научната дейност е област изклю96

чително за учени. Именно в непосредственото
общуване и съвместната учебна дейност знанията и тайните на професионалното майсторство могат да станат реално достояние на обучаемите.
Съвременната практика налага в програмите
за обучение да бъдат предвидени обзорни специализирани курсове и лекции относно съществуващи проблеми по профилиращи предмети,
които не само да представят вътрешната
структура на специализиращите знания, но и
тяхната взаимовръзка в най-важните направления. Нова форма на организация на преподавателската дейност придобива популярност –
обединение на преподавателите в групи. Създаването на гъвкави групи от обучаеми по конкретни проблеми, наред с обособяването на
групи от преподаватели с ясно разпределение
на функциите по учебната дейност между тях,
придава ново качество на обучението. Отчасти
това е така познатата ни „кръгла маса”. Като
най-ефективна форма се доказват игровите
методи, когато в ролевите игри участват и обучавани, и преподаватели.
Следователно, невъзможно е да се разглеждат методите на обучение, без да се свързват с
личността на преподавателя. Както и не всеки
талантлив учен е способен при отчитане на
потребностите на аудиторията, да приведе разбираемо своите идеи до съзнанието на обучаваните. От тук произтича необходимостта от
такива форми на учебния процес, където учените встъпват в качеството на консултанти или
експерти.
Според сегашната практика обучението е
разделено на две части: придобиване на теоретически знания и практически занятия, при които се придобиват практически навици. От това
произтича противопоставяне на теорията и
практиката, което вреди на процеса на обучение като цяло. Нерядко на теорията се отдава
второстепенно значение. Животът сам подсказва необходимостта от изменение на формата
на взаимодействие между преподавателите и
обучаваните.
Качествената подготовка на преподавателите за обучение на мениджъри е от съществено
значение. Като най-ефективни тук се доказват
комплексните програми, тъй като гарантират
гъвкавост на учебните планове и тяхното съответствие с потребностите на обучението. Целият процес на обучение трябва да бъде изтъкан
от идеите на творческото търсене. Завършването на учебния процес трябва да приключва с
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конкретна разработка по проблем във вид на
иновационно решение. Преподавателят трябва
да умее да вижда и използва всички технологически, организационни, социално-икономически
и социално-психологически потенциални възможности за постигане на максимално ефективен краен резултат.
Анализът на практиките за подготовка на
управленски специалисти и бизнесмени доказва
необходимостта от постоянно подобряване на
технологиите на обучение, както и на съвкупността от използваните методи, форми и средства за обучение.
Проектирането на технологическия процес
на обучение открива възможности за проявление на рационални форми за коригиране на
квалификационно-личностния потенциал на
обучаваните. Нещо повече – процесът на обучение може да се разглежда като система на
служещи за едновременна диференциална диагностика на проявлението на оценката на личностно-квалификационните параметри на обучавания, последвани от избора на необходимите средства за въздействие за тяхното коригиране и развитие. Следователно, от оптималния
избор на тези технологически модули зависи
ефектът от обучението.
Сред базовите моменти при разработката на
технологическия процес може да се отбележи
необходимостта от гъвкавост, управляемост и
други възможности за маневриране с елементите на обучението, неговото съдържание, а
така също и на резултативността и целенасоченото ориентиране на обучението към достигане
както на локални цели на отделните елементи,
така също и на цели на технологическия процес на обучение като цяло.
Друга съществена трудност произтича от това, че технологията на обучение отразява всички основни традиции на образованието и в същото време трябва да отговаря на новите условия на икономическия живот на обществото
като отчита и внедрява последните достижения
на науката. Ключово звено за постигането на
непрекъснато образование са неговите демократизация и хуманизация, ориентирани към
трансформация на личността. Все повече навлиза в практиката използването на нетрадиционни методи и инструменти за интензифициране на обучението, прилагането на компютърни
техники и средства, нови информационни технологии за контрол на усвоените знания и нивото на развитие на личността, регулирането на
учебния процес.

Преходът към пазарни отношения обуслови
необходимостта от нов потенциал в разработките и приемането на многообразните учебни
програми, методи за обучение и контролиране
на усвоените знания. Налага се често да се
прилагат остарели методики, тъй като успешните чуждестранни методи не са адаптирани
към нашите съвременни условия все още. Това
води до по-ниски резултати в качеството. Поради това е необходим специален мотивационен
механизъм за контрол на технологическите
процеси на обучение в рамките, на който са
важни ограниченията, не допускащи промяна в
методите за обучение, оказващи негативно въздействие на личността и здравето на човека;
поощряване на прилагането на съвременните
технологически процеси и отделни елементи на
обучението; широко разпространение на ефективния опит в технологията на обучението.
Повишаването на качеството на обучение
зависи в голяма степен от информационното
обезпечаване, което е изключително активен
инструмент на съвременното управление, базиран на модерните информационни възможности и технологии, позволяващ обработването
на данни в режим на диалог. Системата за информационно обезпечаване на обучението позволява да се осъществява комплексна диагностика на обучаваните, да се управляват придобитите знания, да се осъществяват корекции в
стила на обучаваните според изискванията на
пазара, което може да се достигне на основата
на масово прилагане на персонални компютри
и средства за организационни техники в учебния процес.
С удовлетворение може да се отбележи, че
използването на електронноизчислителна техника и средства за комуникационни, организационни и медийни представяния на информация
и данни, е повсеместно и общодостъпно, както
във висшите учебни заведения, така и школите
за продължаващо обучение за повишаване на
квалификацията. Те се използват широко и
тяхното приложение е ефективно при воденето
на лекции, семинари, практически и лабораторни занятия, в процесите на самостоятелна
работа. Появата на нови категории персонал,
засилването на изискванията към качествата на
личността на мениджърите, наред с развитието
на персоналните компютри и съвременните
информационни технологии, позволяват все пошироко да се формират нови задачи към автоматизацията с отчитането на спецификата на
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обучението на специалистите за пазарната икономика.
Каква е спецификата на специалистите,
търсещи реализация на пазара, в условия на
засилена конкуренция? Основна функция на
мениджмънта е достигането на поставените
цели. В малките организации тази роля обикновено се изпълнява от самия директор, а в поголемите от мениджър (организатор, управляващ, ръководител). Като най-важно изискване
към мениджърите на всяко управленско ниво
се проявява умението да ръководи хора. Освен
това днешният мениджър трябва да бъде и организатор, и приятел, и учител, и експерт в
поставянето на задачите, и лидер, и човек,
умеещ да разбира околните. В контекста на
икономиката, мениджърите се възприемат като
специалисти, които използвайки различни методи и тактики на управление, способстват за
достигането на предварително определени цели. На база оценката на мотивацията в поведението на хората, на ръководството и на социалнопсихологическите последствия от различните организационни промени, мениджърът се
стреми към създаването на такъв организационен климат и структура, които да стимулират
съвместните усилия на сътрудниците. Координацията на трудовата заетост не може да бъде
ефективна, ако самите сътрудници не желаят
да съдействат. Ръководителят се превръща в
мениджър в пълния смисъл на думата само
тогава, когато той изпълнява функцията на
инициатор на промени в бизнеса; в противен
случай той се счита за редови специалист, отговарящ за състоянието и процесите в организацията.
Подготовката на специалисти за работа в
пазарни условия при висока конкуренция е
сложен процес. Най-съществената трудност
идва от това, че тези специалисти трябва да
притежават твърде много на брой и в същото
време твърде разнородни качества, които биха
могли да допринесат за постигане на ефективност и конкурентност на организацията като
цяло. Друг важен елемент в системата за непрекъснато обучение и подготовка на управленски специалисти за работа в условията на па-
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зарни структури е изработването на навици и
възприемането на междуличностното общуване
като комуникативна компетентност. Принципна
позиция в обучението на такъв род специалисти
в развитите икономики в света е хората да бъдат научени да „правят” пари, или да работят в
тези компании и организации, които съществуват заради печалбата. Излизайки извън стените
на обучаващото учреждение, мениджърите по
никакъв начин не са задължени да бъдат предприемачи и да имат предприемаческо поведение, тъй като те имат за призвание да правят
пари. И практиката в нашата страна доказва
точно това, че нашата икономика има нужда от
точно този подход. Съществува мнението, че
пари може да прави всеки глупак, но само един
истински управленски специалист или мениджър може да ги съхрани и преумножи. По
този начин се формира един много сложен
образ или профил на успешния мениджър за
нашите конкретни условия, тъй като той трябва
да съчетава в себе си бизнесмен и управляващ.
Следващата трудност произтича от това, че
успехите в управлението са тясно свързани с
успехите в други области – инженерни науки,
математика, психология, социология, антропология и др. Това налага мениджърът да бъде
всестранно развита личност и да притежава
познания в много различни области. Нещо повече – мениджърът трябва да бъде творчески
агент, да избира самостоятелно измежду множество фактори и теоретически методи и способи, за да повлияе на ефективността на своята
дейност, справяйки се с конкретна ситуация.
Ефективността на управлението зависи от
това доколко управляващият ще съумее да се
ориентира в конкретната ситуация и да вземе
правилно решение по конкретен проблем, както и да бъде способен да изработи подходящ
алгоритъм на поведение и стратегия за организацията, която му е поверена. И по този начин
широките и многоаспектни изисквания към
обучението на управленски специалисти за
работа в условия на висока конкуренция оставят своя отпечатък върху избора на предмети и
методи на обучение в бизнес-школите.

Цанка Златева-Петкова

DISTANCE LEARNING AS AN EFFECTIVE FORM FOR MANAGER EXPERT’S
SCHOOLING IN THE TERMS OF HIGH COMPETITION
Tsanka Zlateva-Petkova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Abstract
The transition to market relations determined the necessity of new potential in developments and accepting of
multiple education programs, methods of learning and control of acquired knowledge. Increase of education quality
depends basically on information security that is exceptionally active instrument of modern management, based on
the modern information resources and technologies that allow data processing in dialogue regime. Acquiring of
habits and adoption of dealings with other people as a communicative competence attain significance in lifelong
learning system and manager experts schooling for activity in the terms of market structures.
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СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ
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Резюме
Понятията за корпоративната социална отговорност и социално отговорен бизнес придобиха реални измерения и намериха значително приложение, както в Европа, така и напоследък в България. И въпреки, тенденцията да се отчитат като нововъведение, те отдавна са част от практиката на развитите компании. Успешният
бизнес винаги има здрави връзки и значение за общността, в която работи, и за която е отговорен пред нея.
Настоящата разработка цели да определи доколко корпоративната социална отговорност се вписва в особеностите на българския контекст и как намира своето приложение сред действащите компании на пазара. В
първата си част, разработката предлага анализ на връзката между социален модел и практиките на социално
отговорен бизнес в България. Предоставя се оценка на съществуващите правни документи, с цел идентифициране до каква степен различните правни постановки и дефиниции, предвидени от българското законодателство,
предоставят възможност за насърчаване на предприемачески решения за социалните предизвикателства. Втората част се формализира до конкретните сфери, в които приложението на социална отговорност при правенето на бизнес е определимо по-скоро като практика, отколкото като изключение. В заключителната част на
разработката е предложена концепция за институционалната рамка, в границите на която характеристиките на
социално отговорния бизнес намират реална подкрепа и приложение.
Ключови думи: социално отговорен бизнес, социален модел в България, институционална рамка.
Key words: socially responsible business, social model in Bulgaria, institutional framework.

Увод
В България представата за гражданство, самосъзнание и социална отговорност е изключително разнообразна и дори разнопосочна. Причина за тази динамика в интерпретирането на
понятията произтича от наложения социален
модел, както и наложения в миналото политически режим [8]. Присъединяването на България към страните от Европейския Съюз доби
значението на катализатор за дефиниране на
необходимостта от по-сериозни социални ангажименти както от страна на бизнеса, така и
от самото общество и различните обществени
групи. Европейският социален модел наложи
нов, интегриран подход при осъществяването
на бизнес и неговия положителен принос за
устойчивото развитие, посредством необходимите знания и специфични усилия. Това доведе
до третирането на социално отговорния бизнес
като нов, по-ефективен начин да покажат своя
ангажимент не само към служители, но и към
широките обществени проблеми и потребности.
Разбира се така представено, в съдържанието на тази концепция прозира както прекален
идеализъм, така и формално опростяване на
приложението й. На практика обаче, социално
отговорния бизнес е не само добрата идея, но и
наличието на няколко предпоставки, които биха
могли да я материализират в конкретни резултати.
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1. Корпоративна социална отговорност – нови
перспективи за правене на бизнес
Принципите на устойчивото и социално отговорното бизнес поведение и дейност получават своята формална дефиниция в Глобалният
договор на ООН (UNGC) на Световния икономически форум през 1999 година. На практика
този договор предлага в съдържанието си 10
принципа в четири тематични направления: човешки права, трудови норми, околна среда и
антикорупция.
Съгласно определението на Световната банка за корпоративна социална отговорност, бизнесът придобива значение и пряко се ангажира
за „...устойчивото икономическо развитие и
гарантира връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като
цяло, с цел повишаване качеството на живота,
което да бъде приемливо както за бизнеса, така
и за развитието” [4]. Тази отговорност сама по
себе си представлява устойчив процес, който
носи баланс както за икономическия растеж и
стабилност, така и за развитието на обществото и защита на околната среда.
Една от най-ясните и категорични дефиниции
за корпоративна социална отговорност е предложена от Европейската комисия: „концепция,
при която компаниите интегрират социалните и
екологични грижи в своите бизнес операции и
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при взаимодействието им с техните заинтересовани страни на доброволни начала. Да си
социално отговорен означава не само да изпълняваш законните очаквания, но и да излизаш
извън рамките на съответствието и да инвестираш повече в човешкия капитал, околната среда и отношенията със заинтересованите страни.”.
Какво на практика представлява корпоративната социална отговорност? Понятието се
базира на Декларацията за правата на човека
на Обединените нации и призовава към уважение на човешките права и осигуряване на подходящи условия на труд. Самата дефиниция е
за „насърчаване на многообразието”, т.е. избягването на всички форми на дискриминация,
свързани с произход, пол, възраст, както и заклеймява използването на детски или насилствен
труд и т.н. Важно е да се отбележи, че корпоративната социална отговорност включва и отношенията на дружествата с техните подизпълнители, доставчици и партньори, като цели постигане на социално съответствие по цялата верига. Някои от компаниите насърчават или поставят критерии, свързани с прозрачно и ясно
установено работно време, получаване на заплата и компенсации, свобода на сдружаване и
др., които техните доставчици се задължават да
спазват. По отношение на околната среда
действията, свързани със социална отговорност,
целят компаниите да осъзнаят влиянието на
техния бизнес върху околната среда и призовава към намаляване на вредното въздействие и
опазване на околната среда чрез въвеждането и
управлението на чисти производствени процеси.
По този начин се застъпва и идеята за „устойчиво развитие” и използване на възобновяеми
енергийни източници. Не на последно място
корпоративната социална отговорност е свързана със спазване на законодателството и избягване на корупционни практики, поддържане
на прозрачни бизнес отношения с доставчиците,
подизпълнителите и бизнес партньорите.
Като всяка една дейности и корпоративната
социална отговорност би следвало да бъде управлявана. Разбира се един от основните въпроси е доколко е рентабилно за бизнеса да бъде социално отговорен? И защо на практика би
следвало да се грижи за развитието на сфери,
които в повечето случаи са обект на значителна
държавна намеса и регулация. Въпреки че до
момента не е правено проучване във връзка с
чисто финансовата полза от прилагане на подобни мероприятия, подобни действия водят до

подобряване на производствения процес, намаляване на промишлените и търговски рискове,
което води след себе си и реализирането на подобри печалби. От друга страна, въвеждането
на прозрачни отношения с потребителите, местната общност, както и изследванията на нови
продукти или нови процеси води до обогатяване
на бизнес потенциала, усвояване на нови стратегически умения.
За последните няколко години във финансовия сектор се развиха т. нар. социално отговорни инвестиции. Пример за подобна инициатива са често срещаните форми са „социално
отговорни фондове”, които отпускат средства с
предимство на дружества, които са ангажирани
с устойчиво развитие.
И тъй като предприемането на подобни начинания и инвестиционна активност предполагат конкретни резултати и контрол, възприемането на ISO 26000:2010 – Указание за социална отговорност даде рамката и формулира основните критерии при изпълнението им. Така
едва десет години по-късно, с публикуването
на ISO 26000 – стандарта за социална отговорност, значението на това понятие доби реални граници и възможности за контрол. ISO
26000 има за цел да подпомогне и изгради
местния капацитет за прилагане на универсалните принципи на корпоративната социална отговорност в бизнеса и за постигане на равнопоставеност за всички предприятия навсякъде
по света, особено в развиващите се страни.
Той представлява стандарт, предоставящ ценни
указания във връзка със социално отговорното
поведение и произтичащите от него действия.
Той не е предназначен за извършване на сертификация от трета страна. Съществуват много
и различни мнения, съгласно които правилният
подход варира от стриктно спазване на законодателството до пълна свобода и избор на действия. Този проект се стреми да се доближи до
компромисно решение с цел насърчаване на
уважение и отговорност, като се обосновава с
различни нормативни документи, но в същото
време насърчава креативността и иновативността в тази област.
2. Ресурси и механизми на социално отговорния бизнес в България
Независимо от привидния идеализъм, социалната отговорност на първо място е подсигурена от наличните финансови ресурси на микро ниво, както и от стабилното икономическо
развитие на макро ниво. За това сочат пореди101
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ца от икономически индикатори, които проектират успеха на социално отговорния бизнес
през призмата на неговата успешна стопанска
дейност. В изследване 67% от анкетираните
фирми определят условията за правене на бизнес в България като добри и още 7% като много добри. На обратната позиция са 26%. Респективно, 72% от анкетираните фирми смятат
развитието на тяхната фирма за успешно (27%
– „изцяло“ и още 45% – „по-скоро успешно“).
25% признават за наличието на съществени
трудности пред развитието на техния бизнес.
Фирмите, които оценяват общите условия и
собственото си развитие си като позитивни,
отделят от 1,5 до 2,5 пъти повече от останалите насочват средства за дарителски инициативи
и дейности в полза на обществото.
Влиянието на стабилната икономическа основа може да се разграничи на две нива. На
първо място, финансовият стабилитет подсигурява по-голяма активност на самата компания,
възможността й да присъства по-активно както
на пазара посредством средствата за реклама,
ПР, донорските кампании и прякото участие в
обществения живот и развитие. На второ място,

веднъж установили сериозни пазарни позиции,
подобни компании имат възможност да развият
своята култура в посока оценка на своя успех,
грижа за публичния си образ и наложеното обществено мнение, както и връзките си с различните социални групи. Независимо от причините да подобна обществена ангажираност –
грижа за положителен имидж или компенсиране на отрицателното влияние върху околната
среда, резултатите от подобни инициативи почти рядко остават незабелязани. На трето място,
реализирането на социално отговорен бизнес е
продиктувано от наличието на представителства на голям брой компания от старите страничленки на Европейския съюз.
Значението на добрата практика, приложена
в условията на нашата страна има както онагледяващ, така и стимулиращ ефект. Имиджът
както по отношение на професионалното направление на бизнеса, така и във връзка с дарителските кампании, обществената съпричастност и отговорност придобива все по-реални
форми на комбиниране и практическо приложение (фиг. 1).

Фиг. 1. Аспекти на корпоративната социална отговорност

3. Индикатори за социално отговорния бизнес
От съществено значение е квалифициране
на механизма за финансиране на социални услуги, както и възможността да се изгради култура на социално отговорен бизнес. Целта е
източниците, предоставящи подобни услуги да
не бъдат ограничени до специализираните организации и институции, но и да се увеличи
съпричастността на бизнеса и действащите
компании.
В най-общия вариант, три са възможностите
за прилагане концепцията на социално отговорен бизнес. Основоположно е разбирането на
социално-отговорния бизнес като бизнес ори-
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ентиран към грижи за служителите и техните
семейства. На практика това е тесният кръг, в
рамките на който компаниите успяват до известна степен да допринесат за подобряване стандарта и благосъстоянието на част от обществото. Разбира се подобна практика има своите
безспорно положителни страни, но в действителност има и доста ограничен ефект и влияние.
Поради тази причина, на следващото ниво бизнесът ангажира част от възможностите си за
провеждане на по-мащабни кампании с поголям периметър на действие и очаквани резултати. Подобни инициативи се свързват с облагородяване на средата, благотворителни
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кампании, и изобщо сфери, за които държавните средства са недостатъчни или изчерпани и е
необходимо допълнително финансиране. Общото между двата типа инициативи е, че имат
локален характер и краткосрочен ефект. Напоследък вниманието привличат инвестиции,
които имат ограничен периметър, но за сметка
на това по-дългосрочен социален ефект. Такава инвестиционна активност е свързана предимно със здравеопазването, образованието,
които като сфери на влияние изискват перманентно ангажиране на бизнеса. Основната причина за по-ограничения периметър на приложение на този подход, е липсата на не само на
достатъчно финансови ресурси от страна на
компаниите, но също така и липса на корпоративна стратегия и практически набелязани оперативни етапи за осъществяването й. За съжаление подобна констатация е валидна не само
за частния сектор, но и за възприетите политики и програми на държавно ниво. Едно логично
обяснение е, че социалната сфера в България
винаги е била обект на внимателно провеждана
политика и законотворене, поради което отпратки в тази връзка могат да бъдат открити
както в Закона за социалното подпомагане и
Закона за интеграцията на хора с увреждания,
така и в Закона за кооперациите и в Търговския
закон. Едно от липсващите звена е ясно дефинирана правна рамка за организациите предос-

тавящи социални услуги и категоризирането им
като „социални предприятия”. Липсата на подобно законово определение дава възможност
на повече видове неправителствени организации да бъдат квалифицирани като структури,
ориентирани към определени ценности, които
най-вече реинвестират излишъци, спомагайки
социални, културни и дори екологични цели.
Подобни обобщения имат ефект както върху
организациите, които са конкретно създадени с
цел предоставяне социални услуги, така и върху бизнеса, който има претенции да бъде определен като социално отговорен. Добрият пример и наличието на позитивни модели на сътрудничество предполага и нарастване интереса
към подобни инициативи. В съдържателен план
основният проблем е липсата на реална дългосрочна визия за привличане на бизнеса и неговите представителите към социалните каузи и
подкрепата на обществените потребности.
Предвид ограничените възможности на държавата да се справя с проблеми от подобно естество, развитието на третия сектор в България,
както и стимулирането на социално-отговорен
бизнес е повече от необходимо.
Едни от основните проблеми при изграждането на една функционираща конюнктурна
рамка могат да бъдат сведени до тривиалните:
липса на прозрачност, ресурсна ограниченост и
недостатъчен контрол (табл. 1).

Табл. 1. Съдържателен план на основните проблеми в социалната сфера
Проблем
Следствие
Източник на проблема
Отсъстви на дългосрочна
Отсъствие на устойчивост на
Ресурсна ограниченост – време, познаполитика на фирмено ниво
предприетите мерки и решения
ния, средства, човешки ресурси
Фирмите не са склонни да
Липса на авторитет и легитимност
Централизираното управление не се
работят с монополен ценпри осъществяване на благотвори- смята за отговор на различните потребтър
телните инициативи
ности и възможности за решаването им
Недостатъчна
финансова Липса на целенасоченост при раз- Централизираното планиране се посподкрепа
пределението на генерираните реща нееднозначно, и повече скептично
средства
Недостатъчно публична и Локален характер на предприетите Липса на координация между различниобществена подкрепа
инициативи
те участници и заинтересовани страни.

Така като базисно ограничение се очертава
не просто липсата на законодателна рамка,
която да дефинира дейността на организациите
в третия сектор, но и липса на стратегии за
привличане на бизнеса за социални каузи и
развитието на социално-отговорни дейности.
Тези две направления са колкото различни,
толкова и еднакви по отношение на очакваните
ефекти и крайни резултати. Основното негативно последствие е: „...конюнктурното решаване на един или друг проблем, повдигнат от

медиите, вместо да инвестира дългосрочно в
промяна на социалната среда и в едно поактивно отношение на хората към собствения
им живот” [2].
Изводи и препоръки
През последните години бяха предприети
комплексни мерки за повишаване на качеството на социалните услуги, както и за привличане
на различните представители на обществеността към социалната кауза. Заимстването на
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чужд опит и практики съпътстващи този процес
на изграждане на мрежата от обществени услуги даде своя конкретен принос в развитието на
социална съпричастност и култура и в бизнес
средата. За това сочи динамиката от 2010 г.
при получателите на дарения (общински предприятия, лечебни заведения и др.), която отчита
нарастване на техния относителен дял с повече
от 100% спрямо предходната година. Възможността да се мобилизират средства или да се
използват източници, до които държавата няма
достъп, е едно от предимствата на подобна ангажираност, която на практика реализира значителен социален ефект и видими резултати.
Въпреки това ролята на държавата остава водеща, не само по отношение на формулираната законодателна рамка, но и във връзка с
предлаганите стимули за социално отговорно
поведение сред бизнеса.
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SOCIAL RESPONSIBILЕ BUSINESS IN BULGARIA
Georgi Zhelyazkov
Trakia Univesity, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The concepts of corporate social responsibility and socially responsible business acquired real proportions and
found significant application both in Europe and recently in Bulgaria. And despite the tendency to count them as
innovation, they have long been part of the practice of developed companies. A successful business always has
strong relations and is of importance to the community in which it operates and to which it is responsible. This
paper aims at identifying how corporate social responsibility fits into the specifics of the Bulgarian context and
how it finds its application among companies operating in the market. In the first part, this paper offers an analysis
of the relationship between a social model and practices of the socially responsible business in Bulgaria. An assessment of existing legal documents is made to identify the extent to which various legal provisions and definitions provided by the Bulgarian legislation, give an opportunity to promote entrepreneurial solutions to social challenges. The second part formalizes on the specific areas where the application of social responsibility in doing
business is more identifiable as a practice rather than as exception. In the final part of the paper is proposed a
concept of the institutional framework within which the characteristics of the socially responsible businesses find
real support and application.
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Резюме
В условия на криза основната точка в предприятията е да се създаде нова стратегия, обновяване и съпоставяне на създалите се условия и подготовка за нововъведения. Предложените алтернативи целят полезността им
като приложения в условия на криза. Финансирането, като важна част в структурата на едно предприятие създаващо добри условия за развитие.
Ключови думи: стратегия, алтернативи, финансиране.
Key words: strategy, alternatives, financing.

Алтернативите пред финансиране на българските предприятия са най–дискутираната
тема сред тях в условия на криза. Влошаване
на финансовото положение в близките години
на предприятията в България е следствие на
образувалата се Световна криза, която освен
разтърсване на пазара създава предпоставки за
набавяне на нови средства, като основно и
най–приложимо правило за предпазване на
едно предприятие от преминаването му в несъстоятелност или пред фалит. Набавяне на
посоченото финансиране изисква предварително изпълнение на определени условия, поставени от кредитора, пълно и точно анализиране
на настоящето му състоянието, ясен и точен
план за бъдещи периоди за реализиране на
печалба. Промяната в условията на финансиране създава предпоставки за промяна на алтернативите на финансиране на българските
предприятия. Ползване на външни средства
оказва влияние върху печалбата на предприятието. Наложи се дружествата и техните мениджъри да спазват стриктно някои основни правила на мониторинг и анализ, като анализират
финансовото състояние на организацията –
оценяване на активите и пасивите по техните
реални стойности, анализиране техните ползи и
тежестта на ползваното външно финансиране;
регулярно изготвяне краткосрочни парични
потоци за дейността на организацията, като се
съпоставя с исторически изминали периоди.
Тези анализи позволяват да се оцени текущото
финансово състояние на организацията, както
и да се открие първопричината, ако има такава
за финансово разклащане на организацията,
като позволява да се идентифицират най–
печелившите звена в същата, да се преструктурират или да се създадат нови звена. Анализи-

рането детайлно на структурата на задълженията позволява да се създаде план за промяна на
текущото състояние на организацията към оптимизация на положителния ефект от новосъздаденото. Анализът е полезен за преразглеждане на стратегическото позициониране на предприятието и преразглеждане на краткосрочни и
дългосрочни програми пригодени към текущото
пазарно състояние. Икономическата криза създава условия за преструктуриране на пазари,
както Световния, така и вътрешния пазар.
Чуждестранните фондове за дялово финансиране, бизнес ангели и други подобни инвестиционни инструменти придобиват популярност
в страната ни. Произхождащи от САЩ бизнес –
ангелите получават признатост през 1933 година първо, като „акредитирани инвеститори” и
после приемат името „бизнес ангели”. Бизнес
ангелите са с добри технически умения и могат
да бъдат прецизни съветници, които са с полезно действие за предприятията особено в
условие на криза, което налага присъствието
им на пазара [1].
Чуждите инвеститори подпомагат развитието
на българската икономика, като ни предоставят
опита си и напредничевата си последователност. Финансирането чрез Евро-проекти внася в
страната ни средства за обръщение и ускоряване процеса на въртене на Българската ни
икономиката, както и растеж на новосъздадени
фирми и предприятия замогващи се, чрез спазване на определените изчистени и приложими
системи наложени от Европейския съюз.
Стриктното следене на тези проекти създава
предпоставка за постоянство и качество на
продукта или услугата на развиващата се или
преструктурираща се дейност. Работата в екип
развива човешката професионалност и желание
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за нови постижения, което ни демонстрира
полезността на тези проекти за Българската
икономика, особено в условие на криза [2].
Огромна роля играе Законодателството на
държавата. Държавата е основният фактор за
икономическия агрегат. Законодателството
създава, подпомага, подкрепя малките и средни
предприятия. Голяма част на българския пазар
е зает от малките и средни предприятия, които
движат икономиката на държавата ни. В този
контекст можем да ги определим като:
- Източник на повишаваща се конкуренция
на пазара;
- Генератор на нови работни места;
- По–голяма гъвкавост в кризисни ситуации;
- По–гъвкава вътрешна организационна
структура и възможност за по–бързо и
лесно внедряване на иновации и нови
технологии;
- Благоприятно място за развитие на
предприемачески умения и бизнес култура;
- Близост до крайния потребител предпоставка за по–бързо и ефективно откликване на нуждите му [3].
Глобалната кризисна ситуация е деликатна,
бързо променяща се последствие от формираната несигурност и затова изисква голямо внимание, адекватна стратегия и доверчивост. За
САЩ и Европа, както и за България изминалата
2011 е година на равносметка и преструктуриране не само на частният бизнес, а и в публичният сектор. Държавата, като главен фактор в
условие на криза е несъмнено, че трябва да
бъде в подкрепа на икономическият сектор и
неговите сегменти, които са основното перо на
една държава. Държавата, е задължена да създаде гъвкавост и достъпност към преструктуриране, т.е. предпоставки за обмяна на идеи,
създаване на други и всичко, което може да
бъде в полза на изграждане и създаване на доверие между представители, потребители и
нови поколения.
Фактическото значение на нововъведението
е въвеждане, създаване на вече създаденото,
необходими са нови идеи, които водят до надграждане и преструктурирането се превръща в
адекватно и приложимо в условие на криза.
Глобалната криза в същото време създава
държавни инструменти, с които създава подобри условия за бизнеса в дадена страна.
Подпомагане на банките и други кредитори
завладяват голям дял от пазара. Много е важно
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тези инструменти да бъдат така използувани, че
да бъдат в полза на държавата, частният сектор
и потребителя. Важно е боравенето с тях да не
удължи или прехвърли за бъдещи периоди кризата в самото предприятие, а да предотврати
състояние на несъстоятелност, обикновено
чрез получаване на финансиране, което съвпада със ситуацията и отваря новите възможности за предприятието.
Междуфирмената задлъжнялост винаги е
съществувала. Тя може да бъде разглеждана в
няколко аспекта: с намаляването на данък печалба все повече компании започнаха да изкарват на светло своите обороти, съответно показване на междуфирмените си задължения, които
преди това са били скрити. Икономическите
инструменти спомагат за преодоляване на фирмената задлъжнялост това са правилното
структуриране на паричните потоци основно в
частта им на плащания към доставчици и вземания от клиенти, алтернативните финансови
продукти като факторинг и сконтиране на вземания и в този смисъл има много възможности, за управление на междуфирмената задлъжнялост [4].
Финансирането, като първа стъпка и найпрактикувана в състояние на криза. Финансирането образува кредитор, а при наличие на
кредитори, длъжникът се обвързва с:
- плащане на дълга по начинът, по който
са установили двете страни с приемане
преструктуриране на действията в предприятието;
- плащане на дебитът с ресурсите на
предприятието.
Смисъла на финансирането е да се създаде
програма, която да се приложи подходящо съгласувана със съответния дебит и да осигури
финансова непоклатимост на бизнеса, както и
вземане на правилните решения водещи до
стабилизация.
Видовете финансиране в условие на криза
могат да бъдат следните:
- Банков кредит;
- Европейски проекти;
- Финансов мост.
Банковият кредит е широко приложимо
средство за българските предприятия, като
едно от средствата за подпомагане и мултиплициране на бизнеса в България. Икономическата криза наложи разрез на консервативната
политика на банките в нашата страна, като с
помощта на държавата създаде, приложи и
въведе нови инструменти за по-голяма гъвка-
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вост и приложимост в създалите се условия на
криза. Факторингът е едно от нововъведенията
с цел подпомагането на българските предприятия, като този вид финансиране внедрява средства, които са в полза на организацията и същата посреща текущите си нужди. Намаляване
на сформираните високи лихви подпомага
предприятието с цел разширяване полезността
на печалбата и подтиква предприемача към
нововъведения в предприятието и уголемяване
на мащаба му. Индивидуалните планове на
възвращаемост на кредита създават до известна степен спокойна обстановка на предприемача, съобразен според състоянието на предприятието при акумулиране на средства и обръщения на обороти. Индивидуалните бизнес планове за преструктуриране и иновации са подходящи за новите идеи, насоченост и реализация
на подходящите средства и печалби.
Европейските проекти е средство за подобряване и подпомагане на българския бизнес.
Програмата за подобряване на енергийната
ефективност е приложима, както в промишлеността, така и в малките и средни предприятия.
В последните години със създаване на Европейският съюз се създаде и възможността за
Европейските предприятия, като цяло за безвъзмездно или частично финансиране на малкият и среден бизнес, в зависимост от предложеният бизнес план, като с предимство се ползват иновационните технологии. Приемането на
един бизнес проект от Европейския съюз изисква висока компетентност и доказване на способностите на кандидатстващите. Стимулирайки икономиката Европейските програми подтикват към нови идеи, по–добра професионалност и стремеж за развитие на Българската
икономика. Европейските проекти са един от
инструментите към възможността за излизане
от криза. Тяхното съществуване подтиква
предприемачите към по-голяма насоченост към
нововъведения в техните организация, създава
предпоставка на стремеж към перфекциониране и иновативност, както и междуфирмена надпревара за по-добър бизнес план и все подобри резултати.
Другият вид финансиране е временното финансиране или така нареченото „финансов
мост”, което е усвоимо до успешното завършване на създадената, така назована „програма
за спасение”. Финансовият мост е с фундаментална значимост, като допринася заздравяване,
създава перспектива за продължителното съществуване на предприятието, като рефлектира

на трети страни, а трети страни могат да бъдат
всички онези компоненти, които не участват
пряко в плана. Недостатъкът на финансовия
мост е такъв, че той се включва само и единствено при кризисни ситуации, при вече създалата се криза неговата приложимост е затруднена, препоръчително е преди да се създаде такава да бъде приложен за по-голяма ефективност. Държавата е тази, която трябва да сигнализира навременно за предстоящата криза с
цел внедряване на финансовия мост за поголямо приближаване до полезността на ефекта му. Държавата с опита си да забави задаващата се криза образува по-големи загуби и
предизвиква неконтрулируемост на кризата и
по този повод може да я третираме, като една
от пречките за икономическото нейно състояние при такива условия. Частният предприемач,
обаче остава винаги оптимист и се насочва към
новите идеи, спасителни действия, преструктуриране и нововъведения [4].
Принципно финансовият мост покрива следните две направления:
- определен от нуждите на компанията,
гарантира продължителността и предотвратява евентуални финансови щети,
т.е. плащания на подчинени, доставчици,
предполагаеми данъци и бъдещи осигуровки;
- покриване на определения период на даденият финансов инструмент до пълното
му възстановяване, съобразно условията
и изискванията определени в плана (съгласуваният план, съгласие за преструктуриране на дебита, споразумение с
кредиторите).
Задлъжнялостта в генерална обосновка носи
с себе си положителен ефект, като насочва
предприемачите към по-голяма внимателност,
по-голяма отговорност към предоставеното им
финансиране, експертност и старание, като
ефект на верижна реакция води до перспективност и възобновяемост на предприятието.
В резюме, улесняването на операциите за
преструктуриране на предприятие в криза е
важна ликвидността на новия имидж на предприятието. В положение на криза съществува
рискът за несъстоятелност, което обаче не
поставя предприятието пред процедурни мерки,
а напротив ново подходящо финансиране чрез
гаранции.
За постигане на по-голяма ефективност на
финансирането е необходимо да се следва
предварително създаденият план за възобновя-
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ване. Финансовите съветници или професионалистите са двигателите на определеният план.
Ролята и отговорностите на финансови съветници и професионалисти е фундаментална,
следвана от предразположението към предварителния план за боравене с инструментите,
които удостоверяват обновяването на предприятието. Ръководенето на плана не задължава с
финансов консултант, може да бъде осъществен и чрез професионалист или вътрешно ръководство. Кредиторите са задължени да освободят предприемачите от намеса. Професионалистите или съветниците, които изпълняват
плана е необходимо да следват следните правила;
- Независимост от кредитори;
- Не задължава наличие на консултант;
- Присъствие на консултанти не задължава с отговорности професионалистите;
- Независимост между професионалистите и консултантите.
„Спасителният план” включва не само финансов, но и бизнес аспект базиращ се на професионалната практика на бизнес планът. На
предприятието в криза особено внимание се
отделя на излагането на подробната специфика, формирана от особеното състояние на организацията и нейното образуване, както и анализа на състоянието на кризата, нейният произход, уточняване от външни или вътрешни условия е предизвикана. Ключова роля играе статута на платежоспособност, ликвидност, обръщаемост на собствените активи и бизнес отношенията в предприятието [5].
Най–добрата практика за едно предприятие
е следването на бизнес план до момента, в
който се постигне най-добра усвояемост, сигурност и бързина. Постигане на целите на
предприятието предразполага сертифициране
на приложеният план, поради използуваните
нови инструменти и поясняване на специфичния ефект, като осигурява ликвидност и бъдеща проекция за развитие на предприятието.
Продължителността на плана не трябва да бъде
повече от 3-5 години, при евентуално удължаване се налага излагане на съществени причини
за забавата, както и внимателно разчитане на
възможностите, предположенията и полезността, подготовка за внедряване на нови защити,
които да компенсират или да предотвратят негативни ефекти и първоначално непредвидими
събития.
Прозрачността в изпълнение на плана съдейства за позитивността на кредиторите. За да
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се поддържа мониторинга на плана е необходима простота и систематична индикираност,
като се налага изпълнение на „millestones”.
Какво е „millestones”, това са частични резултати, измерими и разположени във времето,
които трябва да бъдат постигнати по време на
изпълнение на плана. Сред индикаторите на
коректно поведение се формира генериране на
потоци също и някои междинни. Millestones
съпоставени с постигнатите резултати за определен период улесняват мониторинга и предразполагат за навременни реакции. Индикирането в плана на определени и точни интервали
дава възможност на трети (професионалисти
или консултанти) да анализират и осигурят
успешността му. Подходящо е планът да осигури не само висока степен на подробност във
всеки един период, но и да посочи кой инструмент се планира да се преструктурира, поради
необходимостта от яснота за доказване към
трети страни с определен интерес (обикновено
кредитори).
Предприятието, което е комплектовало успех, резултат от следване правилно и стриктно
точките по „спасителният план”, може спокойно да възстанови имиджа си на пазара, като
процедира по новите възстановителни мерки
във вътрешния новосъздаден ред, както и да
възстанови акумулираното финансирането или
да създаде нов план за бъдещи инвестиции в
същия сектор (разширяване или откриване на
такъв в предприятието или глобализация), изборът е на предприемача. Планът е неосъществим без финансиране. Важна част от презентацията на плана е да създаде чувство за сигурност на кредиторите, както и предлаганата
гаранция, което прави финансирането възможно и осъществимо [6].
Начинът на финансиране или видът финансиране не е от съществено значение, важните
точки за следване на една организация са; акумулиране правилно на новите средства, разпределянето им правилно, стремеж към създаване на най-добрата програма, съобразена изцяло със състоянието на предприятието към
даденият момент. Всяко едно предприятие в
трудно положение има възможност да го промени и (или) подобри. Важно е условията да се
спазват, подкрепят, преоткриват, както е важно
търсенето на правилната посока за пресъздаването на правилният ред и последователност в
изпълнение на планът за обновяване. Предприятията, създават предпоставки за добър бизнес,
както и такъв с акумулиране на чужди средства
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и разширяване на създаденото, подкрепяне с
положителен ефект от новосъздаденото програмирано бъдеще, в което живеем. Икономическата криза в известна степен е полезна за
страната като създава условия за конкуренция,
разширение, глобализация, източник е на средства за преобразуване на капитали и сродни.
Прекалената съвкупност от средства, създава
креативност в обстановката на криза и подобрява реализирани действия, като пресъздава
проект за пренасочване на стоящите планове,
които довеждат до критично положение. Възобновяване на високо ценено преоткритие на задлъжнялостта на предприятията, колеративна
същност, пресъздадена от реализиралата се
обстановка, в кризисни постъпки (действия) и
ефективност от успялата същност съвкуплена
с поставяне на условия подходящи към настоящият момент, който ни предоставя изисквания
и препоръки за прескачане на финансовата

криза, създала се от небивалиците на несъстоятелност на дребния бизнес, формиран на нашият пазар. Тълкуването на финансирането
пред състояние на криза се превръща в оръжие
на икономически потенциал към всяка държава, включително и България и в този аспект
корпоративният бизнес завладява голяма част
от пазара и снижава процента на икономически
дял за малкия и среден бизнес.
Литература
1. [it.wikipedia.org].
2. Стоянов, Е. Теория на ФСА. Либра скорп. Б.
2012. стр. 194-196.
3. [www.capitalpartners.bg].
4. [www.chambersz.com].
5. Петров, Г. и колектив. Корпоративни финанси.
Тракия-М. С. 200 стр. 210.
6. Николова, Н. Основи на финансите. С. 2008.
стр. 670-674.

ALTERNATIVES TO THE FINANCING OF BULGARIAN ENTERPRISES IN THE
CONDITIONS OF CRISIS
Milena Toncheva
Polytechnic Business University, Lugano, Switzerland
Abstract
In a crisis primary point in the main business is to create a new strategy update and compare the current conditions and trading for innovation. Financing an important part in the structure of an enterprise creates good conditions for development.
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Резюме
Многоаспектният характер на понятието фирмената конкурентоспособност поражда оживени научни дискусии относно подбора на показатели за оценка, начините за тяхното количествено представяне, обобщаване и
логическото тълкуване. В стремежа си да бъдат изчерпателни, авторите на изследвания в тази област предлагат включване на голям брой показатели. Набавянето на надеждна информация за тях, нейната обработка и
представянето и в удобен вид за използване в управленската практика създава рецица трудности. Настоящата
статия е посветена на необходимостта от съобразяване с някой от тези трудности и на възможностите за избягване и преодоляване на други.
Ключови думи: : бални оценки, рейтингови класации, обобщаващ критерии.
Key words: grades, rating charts, summarizing criteria.

Увод
В условията на ограниченост на ресурсите в
глобален мащаб и при наличието на ясна ориентация и нормативна база за пазарен тип икономика, частните и държавните предприятия се
нуждаят от научно обосновани методи и алгоритми за оценка на фирмената конкурентоспособност. С тяхна помощ оперативният и стратегическият мениджмънт ще бъдат по-добре
информационно осигурени, а мерките за укрепване на позициите или за преориентация
към нови продукти или пазари ще бъдат понавременни.
За всяка отделна икономическа дейност понятието канкурентоспособност има свои особености. Те произтичат от материалоемкостта
на произвеждания продукт, от неговата транспортабилност и възможност за съхраняване, от
пространствената ограниченост за разрастване
на производството, от поглъщателната способност на пазара, от възможностите производствените процеси да се механизират и продукцията да се обновява, от размера на необходимите инвестиции за разрастване и усъвършенстване на производството и т.н.
Въпреки тези обстоятелства, налагащи специален подход при изучаването на фирмената
конкурентоспособност при отделните видове
стопанска дейност, съществуват и някои общи
принципи и съображения, касаещи прилагането
на количествени методи за анализ, чието познаване би допринесло да се повиши точността
и да се подобри практическата полезност на
резултатите от изследването.
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Същност на проблема
Обичайно при изучаване на фирмената конкурентоспособност изборът на количествени
методи за анализ и изискванията за тяхното
прилагане остават на заден план. Търсят се
най-подходящите показатели от гледна точка на
разкриване същността на самото явление. Невинаги реалните потребности на фирмите са
водещ мотив. По презумпция се счита, че щом
теорията е задълбочена и всеобхватна, практиката трябва да е доволна и да намери начин да
я използва. Получава се така, че първо се избират показатели, след това се събират данни
за тях и едва тогава се мисли как те могат да
бъдат обработвани и под каква форма да бъдат
представени резултатите. Това понякога води
до невъзможност част от показателите да получат надеждна количествена оценка, трудности
при обобщаване на разнородни характеристики
и дефицит на практическа полезност от гледна
точка на яснота, достъпност и конкретност при
представянето на крайните резултати.
Целта на настоящата статия е да се очертаят основните изисквания, на които трябва да се
отговори при прилагането на количествени методи за анализ на фирмената конкурентоспособност с оглед постигането на максимална
практическа полезност при балансиран разход
на ресурси.
Основните задачи, които трябва да се решат
са:
1. Осигуряване на сравнимост, съпоставимост и възможност за обобщаване на
показателите.
2. Осигуряване на подходяща база за сравнение, тъй като фирмената конкурен-
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тоспособнаст е сравнителна характеристика.
3. Представяне на получените резултати
във вид максимално удобен за използване от мениджърите на фирмите.
4. Осъществяване на оценката и анализа
при минимум разход на ресурси.
Възможности за решаване на проблема
Изискването за сравнимост означава данните за отделните фирми, региони или периоди,
ако се прави ретроспективен анализ да са набавени по единна методика, като се влага един
и същи смисъл в използваните термини и понятия. За да бъде спазено това изискване, ако се
използва анкетен способ за набавяне на данни,
анкетните карти трябва да са в комплект с подходящи инструкции за попълване. Това е особено важно, ако те се изпращат по пощата или
чрез Интернет.
Изискването за съпоставимост означава показателите да могат да бъдат отнасяни един
към друг, при което да се получат нови смислени характеристики. Това се прави при изчисляване на производителност на труда, ефективност, рентабилност и др., при което е задължително съпоставяните величини да се отнасят за
едно и също време и територия и да се работи
с качествено еднородни съвкупности.
Осигуряването на възможност за обобщаване касае както получаването на комплексни
характеристики за отделните предприятия на
базата на голям брой показатели, така и получаването на обобщени характеристики по един
показател за група фирми, за регион или общо
за страната.
Ако приемем, че под конкурентоспособност
ще разбираме „Способността чрез непрекъснато обновяване и усъвършенстване да се съзнават и устойчиво да се поддържат конкурентни
предимства, водещи до високи стопански резултати в дългосрочен план“ [1], то показателите, които се използват трябва да отразяват
както текущото състояние, така и предпоставките за бъдещо благоприятно позициониране в
новата конкурентна среда. Това предполага в
анализа за бъдат включени както количествени
показатели от счетоводния баланс и отчета за
приходите и разходите на фирмата, характеризиращи моментното й състояние, така и качествени показатели, характеризиращи фирмения
мениджмънт, от който зависят успехите в перспектива.

Тези две основни групи от показатели трудно се поддават на обобщаване, тъй като първата от тях обичайно е на силна статистическа
скала (интервална), а втората е на слаби скали
(номинална или ординална). Обобщаването в
такива случай се свежда до превръщане на числовите характеристики в бални оценки, което е
свързано със загуба на точност в представянето на първата група от показатели.
Възможен вариант за изход от тази ситуация
е поетапното отделно анализиране на двете
групи показатели, при което те се обединяват
само при доказана необходимост.
Осигуряването на подходяща база за сравнение при изучаването на фирмената конкурентоспособност има два аспекта:
1. При събирането на данни за качествени
характеристики се разчита на експертни
оценки. Формира се група от експерти
или се интервюират фирмените мениджъри, които правят самооценка на собственото си предприятие. И двата варианта имат свои предимства и недостатъци. Формирането на група от експерти
за оценка на качествените показатели за
конкурентоспособност има предимството, че за критерии, спрямо които се оценява конкурентния статус се използват
най-добрите практики, които са известни
на експертите и оценка може да се прави както само за едно отделно предприятие, така и за група или за всички от този бранш, осъществяващи своята дейност в рамките на изучаваната територия.
Субективизмът е неизбежен, но базата за
сравнение е обща за всички. Използването не на един, а на група експерти дава възможност за намаляване на субективизма, тъй като случайни отклонения
породени от различното ниво на компетентност биха се неутрализирали взаимно. Като недостатък на този подход може да се приеме необходимостта от материален ресурс за заплащане на труда
на тази група от високо квалифицирани
специалисти. С нарастването на техния
брой точността би се повишила, но и необходимите средства нарастват, което е
съществен проблем при научни изследвания без конкретен възложител или
спонсор. При варианта, в който мениджърите сами дават оценка за качествените характеристики на своите предприятия по същество липсва единна база
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сравнение. Като такава се приема статуса на едно или няколко водещи предприятия, но той е получен по преценка на
техните мениджъри и няма как да е съвсем безпристрастен и точен дори да е
получен по една и съща бална система.
Става въпрос за оценка на такива характеристики като: наличие и степен на прилагане на съвременна маркетингова
стратегия, възможности за развитие на
персонала, мотивация на персонала,
степен на прилагане на компютърни
системи за управление, ефективност на
връзките с обществеността, интензивност на обратната връзка с клиентите,
използване на възможностите на публично-частното партньорство, наличие на
ефективна система за контрол на качеството, равнище и динамика на рекламациите и т.н.
2. Намирането на водещо предприятие, което да служи като база за сравнение на
резултатите постигнати от предприятията
включени в изследването не е лека задача, тъй като в някои дейности оперират
голям брой малки и средни предприятия.
Например в дърводобива за 2009 г. са
осъществявали дейност 1079 предприятия, които най-често осъществяват своята дейност в определен район и не представляват реална конкурентна заплаха за
фирмите работещи в други райони. Ако
за база бъде приета фирмата, която притежава най-голям пазарен дял, това все
още не означава, че тя успява на постигне най-добри икономически показатели.
За всеки отделен бранш онзи мащаб на
дейността, над които фирмата е реален
конкурент за преразпределяне на пазарите е различен. Формалният критерии
за водещ конкурент да се приеме фирмата с най-голям персонал или с найголяма стойност на ДМА или с найголям оборот през предходната година
за дърводобива например се оказва
твърде дискусионен, тъй като беше установено, че за 2008, 2009 година при
концентрация на дейността в регионален
аспект ефективността на практика е пониска [7].
Според нас по-реалистично и лесно осъществимо би било като база за сравнение да се
възприеме не отделно предприятие, а средната
стойност на изучаваната величина по статисти112

чески данни за страната или за региона. По този начин се обхващат всички предприятия за
страната или за района.
Друг вариант за сравнение с добре развит
математически апарат и солидна логическа
обоснованост е формирането на вектор еталон
– хипотетично предприятие с характеристики,
включващи най-добрите стойности получени по
отделните показатели от предприятията участващи в сравнението. Всички предприятия се
сравняват с този еталон и отстоянието от него
определя поредното място в класацията [8].
По този начин беше осъществен анализ за
фирмената конкурентоспособност на сто водещи предприятия за производство на мебели
[6], като се използват характеристики, представени на силна скала.
Представянето на получените резултати във
вид максимално удобен за фирмения мениджмънт налага да се обърне внимание на факта,
че рейтинговите класации получени чрез обобщаване на голям брой показатели създават
ориентир къде се намира фирмата, но не и защо се намира там. Те са атрактивни и лесни за
възприемане, но само подсказват необходимостта от подробен анализ, за да се предприемат коригиращи мерки.
Не е за подценяване и обстоятелството, че
те са скъпо и трудно осъществимо начинание,
тъй като, за да са полезни трябва да обхванат
всички фирми в бранша или поне основния масив от най-значимите и за всяка една от тях
трябва да е налична сравнима и съпоставима
информация.
Оценката и анализът на конкурентоспособността по един или няколко особено важни показатели без те да бъдат обобщавани в комплексен критерий, а по отделно се сравняват
със средните стойности за района или за
бранша е достъпен и рационален подход. Може
да се осъществи само за една отделна фирма
по няколко количествени показатели и дава яснота в каква насока трябва да се осъществи
управленско въздействие за подобряване на
състоянието. Според нас подходящи за тази
цел са показателите:
- Производителност на труда, изчислена
като съотношение на произведената добавена стойност през последната стопанска година и средносписъчния брой
на персонала.
- Ефективност при използване на работната сила, изчислена като съотношение на
приходите от стопанска дейност за оп-
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ределен период (обичайно една година) и
средносписъчния брой на персонала за
същия период.
- Ефективност при използването на дълготрайните материални активи (ДМА),
изчислена като съотношение между приходите от стопанска дейност за определен период (обичайно една година) и
средногодишната стойност на ДМА.
- Иновативност [3], изчислена като съотношение на инвестиции за иновации през
определен период и стойността на ДМА
в края на периода.
По този начин беше осъществен анализ на
фирмената конкурентоспособност в дърводобива [7].
Възможно е да бъдат използвани и други показатели. Предложеният набор от показатели е
предпочетен поради тяхната количествено измеримост и комплексност в отразяването на
конкурентния статус на фирмата. Първите три
отразяват текущата конкурентоспособност, а
последният дава възможност да се оценят
предпоставките за конкурентоспособност в бъдещи периоди.
Изборът на показатели привидно дава широко поле за творческа изява на изследователя,
но наличието на ограничителни условия (главно
възможността за набавяне на надеждни данни)
значително стеснява тези възможности, ако
целта на разработката не е чисто теоретична и
се търси практическа полезност.
Ако при този избор акцентът падне върху
качествени характерестики, които трябва да
бъдат обследвани чрез анкета и метрифицирани чрез бални оценки, тогава формулирането
на въпросите, вариантите на отговори, и начинът на тяхното обобщаване влияят върху точността и полезността на получените крайни резултати.
Неудобството в случая се свежда до:
- Изборът на различен брой балове (1-3,
1-6, 1-7, 1-10 и т.н.);
- Добавянето на тегловни коефициенти за
отделните групи въпроси, което променя
влиянието им върху крайната оценка;
- Експертния характер на оценката, които
поставя нейната точност в зависимост от
професионалната компетентност и добросъвестност на оценяващия.
Безспорно е, че анкетните проучвания са
ценен и понякога единствен източник на информация по качествените показатели, свързани с маркетинговата стратегия, стратегията за

управление на персонала, психологическия
климат в колектива, степента на удовлетвореност на клиентите, ефективност на връзките с
обществеността и др. и за това не бива да бъдат подценявани. Задължително е обаче да се
направи всичко възможно степента на субективизъм да се сведе до минимум. Например –
ако е възможно да се избегне използването на
тегловни коефициенти за степента на значимост на отделните показатели или те да бъдат
определяни от група експерти и специалисти от
практиката.
Удачна за обобщаване на такъв вид информация (представена на слаби скали) се оказва
методиката, предложена от Г. Мишев за оценка
на бизнес-средата въз основа на анкетни проучвания [4]. Чрез нея балните оценки се нормират и вариацията им се свежда в границите
от нула до единица, което улеснява сравненията и премахва неудобството от използването на
скали с различен брой балове.
Възможностите за икономия на ресурси при
осъществяването на оценка и анализ за фирмената конкурентоспособност най-често се
свеждат до редуцирането на потребността от
данни и правилно определяне на начините за
тяхното набавяне.
Потребностите от данни се определят от целите на изследването, избраните методи за обработка и от това в какъв вид изследователят
или възложителят искат да получат резултатите
от анализа:
- Ако желаният резултат са рейтингови
класации, където в обобщен вид се
представят предприятията подредени във
възходящ или низходяш ред комплексно
по група показатели, тогава е задължително данните да са за всяка отделна
фирма и то по такива показатели, които
по своите мерни единици да са еднородни или годни за привеждане към общ съизмерител. По начин на набавяне е желателно данните също да са еднородни
(или чрез анкета, или от счетоводните
отчети на фирмите, или от статистическата отчетност). Използването на данни,
набавени по различен начин крие неудобства, свързани с възможно забавянето на изследването.
- Ако е необходима разкриване на трайни
закономерности за масови явления, найподходящ вид информация е статистическата. Тя е с единна методика на набавяне във времето и пространството и
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по тази причина отговаря на изискванията за сравнимост и съпоставимост. Времето за нейното събиране, обработка и
предоставяне за ползване от страна на
Националния статистически институт
обаче понякога достига до една година
след критичния момент за отразяване на
събитието или от изтичане на отчетния
период. Трябва да се има предвид, че по
силата на Закона за статистиката, Националният статистически институт не предоставя индивидуални данни за отделни
фирми, за да се защитят интересите на
респондентите.
Набавянето на данни е деликатен въпрос,
тъй като тяхното достатъчно количество и достоверност създават предпоставки за получаване
на коректни и полезни резултати. Например
трябва да се има предвид,че данни за технологичния брак и рекламациите се предоставят
неохотно и са със съмнителна точност, поради
което разходите за тях не се оправдават. Опитът показва, че фирмите с по-голяма готовност
предоставят информация за своята дейност на
официални институции като Браншова камара
или Националния статистически институт, където е сигурно, че интересите им ще бъдат защитени. Закупуването на информация от тези институции се явява по-рационално от набавянето
им чрез самостоятелно провеждане на анкета.
Величината на разходите за това зависи от големината на изучаваната съвкупност и от обхванатия ретроспективен период.
Разход на средства може да се наложи и във
връзка с програмното осигуряване на обработките на данни. При съвременните възможности
на компютърната техника с увереност може да
се твърди, че за най-използваните статистически методи съществуват надеждни програмни
продукти (SPSS, Statgraphic и др.), а за специфични и рядко използвани методи могат да бъдат създадени помощни електронни таблици с
помощта на Excel, но за това са необходими
специални познания и наличност на тези програмни продукти. Ако не са налични или липсва
квалифициран персонал за тяхното прилагане,
за набавянето им може да наложи изразходване
на допълнителни материални ресурси, които

114

трябва да се предвидят при планиране на изследването.
В заключение могат да се направят следните
изводи:
1. Фирмената конкурентоспособност е сложно
явление, при изследването на което задълбочената теоретична характеристика трябва
да се извършва паралелно с уточняване на
възможностите за набавяне на информация,
нейната обработка и представяне във вид
максимално полезен за фирмения мениджмънт.
2. Изборът на приоритет за всяко конкретно
изследване е задължителен, тъй като всеобхватност, задълбоченост и точност при
постигане на практическа полезност и икономия на ресурси са изисквания, които
трудно могат да бъдат съчетани успешно в
една методика.
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SPECIAL FEATURES IN APPLICATION OF QUANTITATIVE METHODS IN STUDYING
CORPORATE COMPETITIVENESS
Nikolay Stoenchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Multi-faceted nature of the concept of corporate competitiveness creates lively scientific discussions on the selection of assessment indicators, methods for their quantitative presentation, aggregation and logical interpretation.
In an effort to be comprehensive, the authors of the research in this area offer a large number of parameters to be
included. Obtaining of reliable information for them, its processing and presentation in a convenient form for use in
management practice creates difficulties. This article focuses on the need to comply with some of these difficulties and the opportunities to avoid and overcome the other.

115

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 4/2012 (35)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4/2012 (35)

ТЪРГОВСКИЯТ АСОРТИМЕНТ – РЕШЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ
Симеонка Петрова
Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
Резюме
Съвременните търговци разполагат с многообразни инструменти, позволяващи провеждането на анализ по
отделни направления на търговския асортимент. От особена важност е своевременното оценяване на ситуацията в търговския обект. Мениджърите се изправят пред вземането на сложни решения, свързани с разработване на стратегии, избор и формиране на търговски асортимент, ценообразуване, придвижване и представяне на
стоките в магазина. Тази съвкупност от действия съставя предмета на изследване на търговския асортимент.
Предлаганата разработка има за основна цел да диференцира и конкретизира видове решения, чието реализиране във вид на определени дейности способства изследването, оптимизацията на структурата на търговския
асортимент и неговата рационална организация и развитие.
Ключови думи: търговски асортимент; търговия на дребно; развитие на търговския асортимент.
Key words: retail assortment; retailing; development of retail assortment.

Увод
В съвременните пазарни условия мениджмънтът на търговията на дребно се осъществява чрез модерни концепции като източници на
конкурентни преимущества. Тези концепции са
едновременно начин на мислене за икономиката на търговското предприятие и средство за
реализиране на желани промени.
Една от ключовите задачи на търговеца е
ефективното реагиране на изискванията на
потребителя. Тук с особена значимост са дейностите по изследването, формирането, оптимизирането, организацията и развитието на
асортимента. Тези дейности се подчиняват на
стратегията на търговското предприятие и се
основават на търсенето и потребностите. От
своя страна ефективното реагиране на потребителите предпоставя използването на нови
подходи към цялостното управление на асортимента. Такъв подход е например управлението на асортимента по стокови категории, както
и свързаните с него решения за създаване, управление и оценяване на ефективността на
собствената асортиментната матрица, нарича
още стоков портфейл.
Основната цел на настоящата разработка е
да се разгледат и интерпретират базови теоретико-методологически постановки за същността
на управлението на търговския асортимент по
стокови категории и в този контекст да се разграничат определени решения, които върху основата на своята типология и взаимозависимости, се реализират във вид на определени
дейности, способстващи изследването и развитието на асортимента на търговското предприятие.
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Така откроеният подход разграничава нова
единица на управление на асортимента – категорията.
Процесът на покупка не се ограничава до
съставянето на асортимента и контролирането
на стоковите запаси. Осъществяват се всички
бизнес-процеси по управление на стоките: от
разработването на концепцията за магазина до
планирането на мероприятия по стимулиране
на продажбите в търговската зала.
При това всяка стъпка – от избора на асортимента до продажбата на стоки – се контролира в рамките на отделната стокова категория.
По този начин се осъществява мениджмънтът
на асортимента по стокови категории, основан
на широк спектър от стратегически и тактически задачи.
1. Теоретична рамка на управлението на асортимента по стокови категории
1.1. Значимост на управлението на асортимента по стокови категории
В широк смисъл управлението на търговския асортимент цели възможно най-добро
удовлетворяване на търсенето на потребителите, респективно повишаване дела на реализираните продажби от страна на търговското
предприятие. Тази част от асортимента, която
задоволява сформирането търсене по определени фактори, като обем, структура и цена
например, преминава в сферата на потреблението и се характеризира, от една страна, с
абсолютната сума на разходите на населението
за покупка на стоки, а от друга – с паричните
постъпления в търговията от продажби на стоки,
т.е. с обема на продажбите.
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Обемът на продажбите се явява един от значимите показатели за дейността на търговското
предприятие, тъй като от него в крайна сметка
зависят величините на приходите от продажби и
на печалбата. Успоредно с това обемът на продажбите характеризира величината на реализираното търсене и следователно се явява резултат и основен критерий за ефективността на
управление на асортимента.
Съобразно поставената цел на настоящата
разработка, то изясняването на природата и
значимостта на управлението на асортимента
по стокови категории налагат да се приведат
съответни теоретични аргументи и по възможност емпирични резултати, които са от съществена важност за третираните въпроси.
По своята същност управлението на асортимента предполага комплексно изследване на:
пазара, организацията на продажбите, сервиза,
рекламата, координацията на проектната и научно-техническата дейност. Такова изследване
спомага сформирането от страна на търговското предприятие на определена асортиментна
концепция, към която то да ориентира дейността си.
1.2. Теоретични аспекти на управлението на
асортимента по стокови категории
В специализираната литература съществуващите методологични позиции и модели за
управлението на асортимента по стокови категории се развиват и еволюират след 1960 г.
През този период теоретико-практическите основи се поставят в разработките, свързани с
оптимизиране на алокацията на рафтовото
пространство в магазините. През 1961 г. група
изследователи, начело с В. Тикер, разработват
и предлагат модел за разпределение на стоковите наличности, основаващ се на зависимостта, от една страна, между еластичността на
търсенето и предлагането, а от друга, количеството стоки, разположени върху рафтовете на
магазина [5].
Известните автори, работещи с вещина по
тези въпроси, М. Браун и Дж. Лее защитават
постановката, че ефективното използване на
наличното рафтово пространство, както и
ефективният избор на търговски асортименти
водят до повишаване на търговската производителност [5]. Това е една успешна детерминираност на условия, фактори и връзки между
тях в рамките на търговската система. В обосновката за необходимостта от такъв подход
може да се изведе следното: от една страна,

равнището на производителност на труда на
търговските работници се обуславя от фактори,
сред които са обема и структурата на продажбите, както и ширината на асортимента, а от
друга страна, повишаването на производителността и оттук на ефективността на търговската дейност трябва да е една от водещите цели
на мениджмънта.
През 1973 г. Р. Къран детерминира алокацията на рафтовото пространство и предлага
ценни сентенции на концептуален модел и експериментални проучвания на връзката между
пространството, разпределението за определен
за един продукт и продажбите на единица от
продукта [7]. Подобен подход се възприема от
теоретиците Е. Андерсон и Н. Амато и се реализира чрез разработения от тях математически
модел за едновременно определяне на оптимален състав от търговски марки и местата на
тяхното показване и разпределение [3].
Сред множеството научни постановки се открояват аргументациите на Н. Борин, П. Фарис
и Ж. Фиеланд. Приведените автори извършват
фундаментално значими изследвания. Те разработват един от първите модели на управлението на асортимента по стокови категории,
което интегрира алокацията на рафтовото
пространство и решенията за стоковите запаси
[4]. В този модел се детерминира, от една
страна, търговският асортимент като съвкупност от стокови категории, а от друга – разпределението на рафтовото пространство. Цитираните теоретици търсят и обосновават икономическите ефекти от обединяване и координиране на мениджърските решения за асортимента, рафтовото пространство и равнището
на стоковите запаси.
През 2001 г. в своите разработки Дж. Качън
предлага модел за алокация на рафтовото
пространство, максимизиращ размера на печалбата на търговския обект за сметка само на
времетраенето, т.е. на продължителността на
срока на съхранение на стоковите запаси [6].
През последващите години проучванията в
областта на управлението на асортимента по
стокови категории се обогатяват и доразвиват.
В теоретико-методологичните си постановки
група изследователи, начело с В. Кондалинцев,
го определят като процес на управление на
асортимента, при който всяка стокова категория се разглежда като самостоятелна бизнесединица [1]. Приведените теоретици се придържат към разбирането, че този вид мениджмънт се явява център на отговорности за ефек117
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тивността на търговския процес и изисква компетентности в маркетинга, логистиката и финансите.
Природата на сложност и значимост на управлението на асортимента по стокови категории се поставя на анализи и оценки от руската
изследователка В. Снегирева. В своите разработки в това направление авторката потвърждава, че „…управлението на асортимента по
стокови категории – това е самостоятелен вид
професионално осъществявана дейност, насочена към развитие на асортимента в съответствие с обема и структурата на търсенето, при
най-пълно и ефективно използване на финансовите, материалните, информационните и
трудовите ресурси” [2].
Този вид мениджмънт предполага подразделяне на асортимента на стокови категории с
отчитане на потребителските изисквания, отговорностите за цикъла на движение на категориите, както и разглеждане на всяка стокова категория като мини-предприятие в рамките на
търговската организация със свой бюджет, ценообразуване, политика по закупуване и пр.
2. Методологически аспекти на управлението
на асортимента по стокови категории
Управлението на асортимента по стокови
категории, като вид управление, се превръща в
самостоятелно поле, предполагащо наличие на
определени подходи и методи на изследване.
Такъв подход е използването на категориите
като основни единици за управление на стоките.
По своята същност категорията се дефинира
със съвкупността от стоки, които потребителят
възприема като сходни помежду си, или стоки,
обединени в съвместно използване. В категорията могат да се обединят стоки, принадлежащи
към различни стокови групи, подгрупи или видове. Например отделна стокова група може да
включва сирене (от групата на млечните продукти), вино (от групата на алкохолните продукти) и шоколадови бонбони (от групата на
захарните изделия).
В практически план управлението на асортимента по стокови категории се свежда до:
- разделяне на асортимента на стокови
категории не в съответствие с традиционно определените стокови групи и видове стоки, а при съблюдаване на потребителските възприятия и изисквания;
- контролиране на целия цикъл на движение на категорията – от покупката до
продажбата;
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разглеждане на всяка стокова категория
като мини-предприятие в рамките на
търговското предприятие със свой бюджет, ценообразуване, политика на поръчки и пр.
- осъществяване на единен подход към
асортимента на магазина като към обща
съвкупност от всички категории – така,
както се възприема магазинът от потребителите.
При обединяването на стоките в категории
целта е обезпечаване на максимално възможен
полезен ефект за системата на управление. В
противовес на това традиционното обединяване
на стоките в групи по признаците на техния
производствен произход или потребителско
предназначение не винаги способства за повишаване ефективността на управление.
Основополагащите методи на формирането
на стокови категории се явяват идентификация,
групировка и класификация. Идентификацията
е метод на отъждествяване и установяване на
съвпадения на един обект с друг. Идентификацията в управлението на асортимента по стокови категории е насочена към установяване на
връзки и взаимни зависимости между различните елементи на търговския асортимент.
Групировката е метод на обобщаване на
обектите по общи признаци. Този метод се
прилага при разделянето на различните стокови
групи. Обобщението предшества деленето на
цялото на отделни части, за които се характерни общите признаци, както и тяхното последващо обединяване в групи.
Класификацията се дефинира с разделяне на
множеството от обекти на подмножества по
сходства или различия в съответствие с приетите методи. Класификацията намира широко
приложение в практическата дейност на търговското предприятие, тъй като голямото количество обекти – стоките, техните свойства и
характеристики – изискват разделяне на множеството на подмножества по определени
признаци. Тук при правилното съставяне и
структуриране на асортимента се използва т.
нар. стоков класификатор. По същността си
този класификатор се явява ресурс, позволяващ нужното анализиране на асортимента и
приемане на решения за неговото обновяване и
развитие.
Стоковият класификатор предпоставя разделяне на всички стоки на равнища: класове, стокови групи и стокови категории. При това стоките на всяко равнище се обединяват или в
-
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клас, или в категория, или в позиция по общи
признаци или свойства. Следователно трите
основни равнища на делене според стоковия
класификатор са:
- Първо равнище – стоков клас: колкото
по-крупен е форматът на магазина, толкова по-високи равнища на разделяне се
използват. В редица случи първото (висшето) равнище на класификатора може
да е стоковият клас; например „хранителни стоки” и „нехранителни стоки”
или „дрехи” и „обувки”, които в представите на потребителите са обединени
по общо функционално предназначение.
От друга страна, в магазините с малък
формат или с еднородни стоки (например магазин за дрехи, при това за определени потребители, например за тинейджъри), то делението на класове не е
задължително.
- Второ равнище – стокова група: това е
съвкупност от стоки, обединени по конкретни признаци – видове стоки, способи на производство и т.н. Например
„млечни продукти”, „хлебни изделия”,
„дамски дрехи”, „мъжки обувки”, „мебели”, „осветителни тела”, „аксесоари
за дома”. Като правило в магазина това
равнище присъства и често се явява повисоко равнище, под което следва стоковата категория.
- Трето равнище – стокова категория: тя е
съвкупност от стоки, които потребителят
възприема като сходни помежду си, или
стоки, обединени за съвместно използване.
За построяването на стоковия класификатор
е важно това, че всички равнища подлежат на

последващо делене: стоковият клас се дели на
стокови групи, а стоковите групи – на стокови
категории. Недопустимо е да се остави което и
да е равнище без детайлизация. Например неправилно е, ако групата „Дамски дрехи” се детайлизира до равнище „стокова категория”, а
групата „Детски дрехи” се раздели само на
стокови позиции, заобикаляйки равнището
„стокови категории”.
В крайна сметка всяка стокова категория се
обособява като своеобразен бизнес център със
собствени цели и задачи, които корелират с
целите и задачите на търговското предприятие
в цялост, отъждествявайки потребителите с
нужния им асортимент.
По този начин се обяснява ключовата идея
на управлението на асортимента по стокови
категории - разделяне на всяка категория стоки
в дадена асортиментна група (например „елитни вина” в стоковата група „алкохолни напитки”), което позволява отчитане на максимален
брой фактори, влияещи върху реализацията на
стоките и дава възможност за достигане до подобри резултати. Заедно с това при стоковите
категории следва да са налице съответни ресурси и организационна структура – обособяване на мениджъри, наречени категорийни мениджъри, отговарящи за работата на дадена
категория, в качеството й на мини-предприятие,
а също и на специалисти по отделни подкатегории в зависимост от сложността на състава
на категорията. Разглеждането на функциите и
задачите, поставени пред категорийните мениджъри позволява да се направи изводът, че той
отговаря за всички мероприятия, свързани с
управлението на дадена стокова категория (вж.
Табл. 1.).

Табл. 1. Функции на категорийния мениджър и разпределяне на неговите отговорности между помощниците му
Категориен
Мениджър по
ПомощникФункция
мениджър
поръчките
мениджър
Категориен анализ на пазара


Развитие на асортимента/нови стокови групи


Създаване на асортиментна матрица на стоковите групи


Мониторинг на доставчиците, производителите


Водене на търговски преговори


Сключване на търговски договори с доставчици


Ценообразуване


Управление на бази данни в информационна система


Придвижване на стоки


Ротация на асортимента


Поръчка на стоки


Стоково обезпечаване на търговското предприятие


Управление на стоковите запаси на търговското предприятие
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Контрол на изпълнението на бюджета в частта за доставчиците
Контрол на разчетите с доставчиците
Контрол на загубите на търговското предприятие

Съблюдаването на данните от табл. 1. позволява да се установи, че категорийният мениджър комбинира функциите както на купувач,
така и на търговец и специалист по логистика.
Този специалист отговаря за целия комплекс от
дейности по превръщането и придвижването на
стоките от определени, ясно сформирани
асортиментни групи. Категорийният мениджър
установява делови връзки с доставчиците, търси средства за оптимизиране на разходите по
снабдяване и логистика, организира и коригира
спомагателни мероприятия в тази област. Това
предполага неговото оценяване по същите
признаци, приложими и спрямо самата стокова
категория: обем на продажбите, печалба, пазарен дял и пр.
В методологичен план следваща стъпка за
успешното управление на стоковите категории
се явява решението за създаване, управление и
оценка на ефективността на асортиментната
матрица, която е наричана още стоков портфейл.
Изграждането на такава матрица е с особена значимост за процеса на определяне на
принципите на сегментация на стоките, както и
при установяване на максималното количество
артикули в един магазин на дребно. Необходимо е да се внесе пояснението, че построяването на асортиментна матрица трябва да се
предшества от сериозна подготвителна работа
в рамките на търговското предприятие и да
следва последователност от етапи, като: определяне стратегия на развитие и позициониране
на търговския обект; избор на формата на магазина измежду няколко възможни; създаване и
подробно описание на план за развитие на търговския обект при отчитане на рафтовото пространство на магазина и възможностите за неговото изменение; установяване на реда и сроковете за оценка и промяна на асортиментната
матрица.
При построяването на матрицата трябва да
се отчете потребителското търсене, да се определи основният потребител по възраст, равнище на доходи, образование, предпочитания,
извършвани покупки в магазина, очаквани услуги и пр. Върху основата на потребителското
търсене се разграничават стокови категории,
групи и класове от стоки. Съставя се стоков
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класификатор, разграничаващ тези три равнища. Като следваща стъпка се проанализира балансираността на асортимента по количество
на стоковите категории, както и съотношението
между стоковите позиции.
След окончателното решение за стоковите
категории и позиции, които могат да намерят
място в асортимента на магазина, се пристъпва към оформянето на матрицата. В резултат
се получава собствена асортиментна матрица,
съдържаща информация за стоките и доставчиците.
Изводи и препоръки
Направеният опит за разглеждане и интерпретиране на природата на управлението на
асортимента по стокови категории представлява основание за формулиране на следните поважни изводи:
- Върху основата на приведените теоретични аргументи се извежда необходимостта от прилагането на интегриран
подход към съставните области на управлението на асортимента по стокови
категории.
- В съвременните трактовки управлението
на асортимента по стокови категории се
построява върху оптимизацията на всички операции, отнасящи се към стоковите
категории, разглеждани като съставно
равнище на стоковия класификатор.
- В методологичен план за успешното управление и последващо развитие на стоковите категории от съществена значимост е решението за създаването на
собствена асортиментна матрица, както
и за нейното управление и оценка.
В контекста на разглежданата проблематика
можем да обобщим, че с обогатяването на познанието в областта на управлението на асортимента по стокови категории се налага необходимостта от това научно направление, търсещо нови подходи, методи, зависимости и инструменти на утвърждаване и разширяване.
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RETAIL ASSORTMENT - SOLUTIONS FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
Simeonka Petrova
D. A. Tsenov Academy of Econcomics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Modern retailers have a variety of tools that allow an analysis of individual lines of business range. Of particular
importance is the timely assessment of the situation in the premises. Managers are faced with making complex
decisions related to strategy development, selection and formation of commercial assortment, pricing, performance
and movement of goods in the store. This set of actions draw the object of study of the commercial variety. The
proposed development is essential to differentiate and specify the types of decisions, whose implementation in the
form of certain activities promote research, optimization of the structure of the trading range and its rational organization and development.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНОПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ПРОЦЕС
Стоян Стоянов
Икономически университет, Варна
Резюме
Свободното предприемачество в България започва своето възобновяване след 1989 г. Новият етап на развитие в страната е динамичен, която динамика се проявява при практическото осъществяване на предприемаческия процес. Промените са причинени от конкретни обстоятелства и пораждат последващи ефекти, указващи
въздействия върху икономическите субекти. Това безспорно налага полезността от тяхното изследване. Основната цел в тази статия е да се анализира състоянието на предприемаческия процес в строителството и се предложат подходящи нови моменти, подобряващи технологията на реализация. В статията се разглеждат етапите
на строително предприемаческия процес. Направен е анализ на динамиката на развитие на икономиката по
няколко основни показателя. Изведено е становище за спад в икономическото състояние предвид финансовата
криза през изследвания период. Въз основа на това са предложени мерки по етапи на предприемачески процес
за подобряване дейността на предприемаческите организации в условия на настоящата криза.
Ключови думи: предприемачество, строителство, предприемачески процес, предприемачески етапи, строително предприемачество.
Key words: entrepreneurship, construction, construction process, property development stages, property
development process.

1. Характеристика на предприемаческия процес в строителството
Предприемачеството има своите основни
правила и характеристики, които са общи за
всички области на приложение. В същото време всяка област има специфика и особености,
които дават относителна индивидуалност на
предприемаческия процес осъществяван.
Така например съществува разлика между
предприемаческия процес в търговията и в
строителството. Това различие може да се изрази: чрез спецификата и особеностите между
строителните и търговските обекти; чрез способите на проявление, изследване и оценка на
специализирания пазар; чрез времето и особеностите за развитие на предприемаческата
идея; чрез характера и съдържанието на предприемаческите ефекти и др. В този смисъл една
от възможностите за представяне на тези различия може да бъде разделянето на технологията на предприемаческия процес на етапи и
извършване на анализ за всеки технологичен
етап.
Строителният процес, както всички производствени процеси, има своя специфична технология, която се формира от мястото и ролята на строителния бранш в икономическото
развитие на държавата. От тази гледна точка
строително-предприемаческия процес може да
бъде разделен на три условно обособени етапа.
Първият от тях е етапът на проучване. За-

122

почва в много ранен момент и има пряко отношение към потенциала на бъдещия предприемачески продукт. Решава въпроси, свързани с
целесъобразността и реализацията на строителния продукт или на продукта, за който той
създава условия. Касае се за предварителното
комплексно проучване за жизнен цикъл на създавания продукт и на поведението на потенциалните клиенти, на работната ръка, на конкуренцията и на др., което проучване трябва да
осигури ефективното развитие на предприемаческата идея. Положителните резултати при
проучването и проектирането се базират на
задълбочени изследвания за дълъг период назад
във времето и прецизни прогнози за предстоящите години. Освен това, особено когато предприетият проект е предвиден за свободния пазар, неговото функционално предназначение се
съобразява с предпочитанията на реалните
клиенти за подобни проекти. Всъщност предварителните решения касаещи описаните характеристики запазват интереса върху предприемаческия продукт за по-дълъг период от време
и осигуряват ефективно регулира за промяната
на експлоатационните разходи, както и на доходността.
В същото време на този етап са възможни
много грешки, които оставят своите белези
върху всички етапи на предприемаческия процес. Преодоляването им е възможно чрез намиране на сполучливи решения за усъвършенс-
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тване на методите за предварителни проучвания. В положителна посока влияят и качествените връзки между различните дейности.
Вторият етап е етапът на проектирането.
Чрез проектите се намират техническите решения за всички онези икономически ограничения
и изисквания, заложени в етапа на проучването.
Проектите решават проблеми свързани с надеждността при реализацията и функционирането на предстоящия за изпълнение проект.
Успехите в този случай са зависими от връзките на строителното предприемачество с: архитектурата; индустрията за строителни материали; тежкото машиностроене; технологичното
развитие на бранша, за който е предназначен
проекта и др. Или това са всички елементи,
които участват при формирането на качествените и количествени параметри на изгражданият проект. В крайна сметка те влияят и върху
размера на инвестицията. Отговорностите на
този етап за строителното предприемачество са
свързани с една от особеностите на строителния продукт да има дълъг живот и да обслужва
създаваната от него стока с всички наложителни промени продиктувани от пазара т.е. да не
препятства, а да съдейства за това развитие.
Проектът следователно съобразява новостите и
развитието както на технологиите за строителния продукт, така и на технологиите на стоката, която ще се произвежда чрез него.
Третият етап е етапът на същинското строителство и въвеждането на готовия строителен

продукт в експлоатация. По същество представлява практическо изпълнение на решенията
от предходните два етапа. Основните и важни
моменти през този етап за строителното предприемачество са изграждането на стройна организация за изпълнение на предприемаческия
проект, икономия на време, изграждане на
прецизна система за контрол на качеството и
др. Ефектите от постигнатите резултати водят
по–ранния старт на функциониране на проекта,
намаляване на експлоатационните разходи и
времето за откупуване на инвестициите.
Следва да се посочи, че броят на елементите в технологичните етапи, тяхната продължителност, последващата им ефективност и др.
характеристики са динамични и тази динамика
представлява стремежа на предприемача в
предприемаческия процес да отрази и реагира
на измененията, за да изпълни своята предприемаческа функция. Гъвкавостта на предприемачеството, в този случай, означава адаптивност към всеки момент от развитието. Конкретно става дума за поведението на субектите
участващи в предприемаческия процес. Следователно предприемаческият процес се нуждае
от анализ на икономическите условия и прилагане на конкретни мерки за адаптиране към
промените в определен момент. В тази връзка,
икономическото състояние характерно за последните пет години може да се представи чрез
стойностите на показателите в таблица 1.

Табл. 1 Икономически показатели по структурна бизнес статистика по години
Икономически дейности

КИД2008

Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци
и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и
пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти;
далекосъобщения

Произведена продукция
(млн. лв.)

Заети (брой)

Добавена стойност
(млн. лв.)

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

276717

316565

315819

2064627

2041918

1934544

126250

108842

107134

35252

32471

32138

В

353

373

388

29903

26586

24855

2378

1925

2280

918

905

1204

С

30288

32177

30635

639060

577450

532550

47939

37209

41328

8367

7595

7972

D

583

921

1238

36197

35607

34228

6899

6989

7095

2005

2345

2616

E

549

627

703

32696

32088

34179

1637

1199

1392

686

533

630

F

21493

23606

21118

259589

237452

185453

21582

19296

13220

4869

4354

2614

G

125115

143258

143688

504480

539230

531921

16474

14792

14681

7562

6390

6452

H

16965

19306

19355

161002

161079

155956

10122

8445

9289

2871

2628

2920

I

22172

25962

26000

128922

140467

139456

2400

2307

2231

996

930

926

J

6342

7915

8110

61378

66337

67742

6240

6186

6139

3068

3072

3097

Нефинансови предприятия
Добивна промишленост

Предприятия (брой)
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Операции с недвижими
имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и
спомагателни дейности
Ремонт на компютърна
техника, на лични и
домакински вещи

L

15307

16964

17900

34897

36272

35871

2972

2593

2332

1093

1026

994

M

28405

34353

35187

81528

89952

90801

5580

5821

4979

1983

1829

1845

N

6390

7715

8067

90008

93393

95661

1949

1997

2092

805

829

834

S95

2755

3388

3430

4967

6005

5871

78

84

76

29

34

34

Показаните данни в таблицата информират
за общото икономическо състояние по много
стопански браншове. Оценката за повечето от
тях е отрицателна и показват тенденция на
влошаване. Показателят „брой на предприятията” за повечето браншове, обаче бележи нарастване през изследвания период. Спадът за него
започва през 2010 г. и след нея. Тази тенденция е икономически обоснована, защото нарастването за този показател е следствие възходящото развитие на икономиката в предходните
години, което все още запазва инерцията по
отношение на интереса към инвестиции в отделни икономически браншове. Общият икономически спад продиктуван от кризата дава своите първи отражения във вътрешно фирмените
параметри. Затова данните от таблицата показват променлив низходящ темп на развитие за
останалите изследвани показатели. Такова е
поведението например при показателя „заети
лица”. То е свързано със свиването на пазарите и намаляване на поръчките за производителите. Това логично води до освобождаване на
заетите, като една от бързите мерки за намаляване на разходите в случая за намаляване на
издръжка на работната ръка. Описаните процеси, свиването на пазара и намаляване броя на
заетите, са пряко свързани с обема произведена продукция. Затова показателят „обем продукция” бележи спад. Обемът продукция е определящ за икономическото състояние на всеки
стопански субект. Когато се развива неблагоприятно в повечето случаи всички останали показатели имат отрицателно развитие. Тенденцията на показателя „добавена стойност”, се
обяснява със: свиването на пазарите; влошаването на пазарната оценка за продукта; намаляването обема на продукцията. Следователно
намалява размера и масата на добавената
стойност, на доходите и на печалбата.
Строителството не прави изключение от общите тенденции на икономическо развитие,
защото създава голяма част от материалните
условия за другите браншове. При строителството, както за другите браншове, единствено
има колебание за показателя „Брой предприятия”. За всички останали – „Заети лица”,
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„Обем продукция” и „Добавена стойност” тенденцията е към спад.
Подобно поведение на изследваните показатели е логично защото отговаря на кризисното
състояние на националната и Европейска икономики. Необходимо е в този случай да направим връзка с общата тенденция на свиване на
производството и потреблението. Това означава
за строителното предприемачество намаляване
на търсенето на строителен продукт за нуждите
на икономиката и за нуждите на физическите
лица т.е., свиването на потреблението води
закономерно до намаляване на инвестициите за
строителство.
2. Възможности за усъвършенстване на предприемаческия процес в строителството
Присъединяването на България към европейската общност оказва и ще оказва силно
въздействие върху преструктурирането на националната икономика както и върху промяната на строително-предприемаческия пазар и на
пазара за недвижима собственост. В България
през следващите периоди ще се наблюдава
изменение в голяма част от недвижимата собственост. Те се налагат по две значими външни
причини:
а) Новите приоритети в развитието на Европейския съюз, посочени в стратегия
2020 и произлизащото от това развитие
на строителния бранш.
б) Преодоляване на негативните последствия от финансовата криза и нуждата да
се компенсира изоставането с оглед
постигане на икономическа стабилност и
конкурентоспособност.
Безспорно и двете основни причини водят до
нова визия на строителното предприемачество,
както и до иновиране на недвижимия продукт,
за да отговарят на изискванията на модерната
икономика. Следователно разглеждането на
пазара на недвижимата собственост по посока
привличане и насочване на инвестиционни
средства и реализиране на инвестиционни проекти има своята особена важност както за инвеститорите, така и за изпълнителите на недвижимите обекти – строително-предприема-
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ческите организации.
Общото благоприятно развитие на инвестиционния климат в България, свързано с обновяването на недвижимата собственост, ще изисква подходящо поведение на всички участници
на пазара на недвижими имоти. Добре обмислените мерки в този смисъл могат да формират позиции, които да доведат до по-бърза възвръщаемост, до акумулиране на по-високи
печалби и по-добра организация на пазара.
Очертаната тенденция на свиване на пазара,
следователно изисква безспорна промяна на
поведението на участниците във всеки етап от
предприемаческия процес.
Според нас действията на всеки етап следва
да бъдат съобразени със:
Етапът на проучване. Този етап характеризирахме като определящ потенциалните възможности на всички в предприемаческия процес. Има своето значение и за определяне равнището на ефективността на инвестициите.
Това определя и специалното отношение към
него в изследването. Основната задача на етапа
е според характера на предприемаческата организация да предложи варианти и проекти,
които да запазят предприемаческите белези на
организацията и в условията на криза. Естествено различните предприемачески организации
имат различни възможности и различни пазари.
Мерките следователно, които трябва да предприемат ще имат различие.
За да се прецизират предложените мерки в
етапа на проучването, е необходимо предприемаческите организации да се разделят на три
групи, в зависимост от тяхната големина, или
на:
- малки;
- средни;
- големи.
Всъщност такова деление сред предприемаческите организации на строителния пазар има.
То е предопределено законодателно ( закона за
малките и средни предприятия) и организационно. Делението е рационално и поради това,
че предприятията реагират различно спрямо
всяка една пазарна ситуация.
Малките строителни предприемачи са найзастрашени както от разрастването, така и от
свиването на пазара. Те не разполагат с достатъчни финансови средства и кредитен потенциал, което ги прави неустойчиви пред всички
рискове, продиктувани от бързите промени.
Опасността за тях да бъдат погълнати е найголяма. Начините за тяхното оцеляване на този

етап са:
1. Проучване и насочване към проекти с
висока степен на специализация, т.е.
към извършване на определен вид строителни дейности с високо механизирани
средства и високо квалифицирани специалисти.
2. Насочване към поръчки за малки строителни обекти от общостроителен характер, като могат да изпълняват самостоятелно до 80% от общия обем СМР.
3. Усъвършенстване на изпълнението на
ремонтните дейности за определени видове СМР.
4. Ориентиране към взаимоотношения с
по–големи предприемачески организации за развитие на подизпълнителска
дейност. Предполага прекрепяне към
средни или големи строителни предприятия.
5. Използване на възможността за проучване и приемане на поръчки с други специализирани малки или по-големи предприятия с общ строителен предмет на
дейност.
Предложените мерки за адаптиране дейността на малките строителни предприемачи в проучването ще намалят степента на риск при тяхното съществуването. Още повече те имат предимството на мобилността характерна за малките структури, т.е. териториално се развиват
по всички населени места там, където възникват и малки поръчки, което не е възможно за
средните и големите строителни предприятия.
Преодоляването на риска при кризисен период
на малките предприятия е възможно с по–
големи усилия в етапа на проучване.
Втората група – средно големите строителни предприятия, по отношение на присъствие
на пазара имат най–голям относителен дял от
изпълнения обема СМР. В тази група влизат
високо специализирани предприятия, и такива с
общ строителен предмет на дейност. Конкурират се както в групата, така и с групата на големите предприемачески организации. Тяхното
по-нататъшно развитие е свързано с предприемане на следните мерки в етапа на проучване:
1. Да извършат сегментация на пазара и да
насочат дейността си по проучването и
проектирането за осигуряване на годишните строителни програми с предприемачески обекти, финансирани предимно
от търговски дружества или физически
лица. Касае се за изграждане на цехове,
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малки предприятия, производствени бази, търговски бази, жилищни комплекси
и др.
2. Проучване на пазара за обекти свързани
с последващи структурни промени в областта на икономиката, който безспорно
ще получат добро финансиране.
3. Съставяне на годишна строителна програма с различни видове строителни
обекти финансирани от повече браншове
с различни предназначение, което осигурява ефективна структура на инвестиционните средства.
4. Предприемане на обекти като главен изпълнител. Този подход ще осигури уплътняване на производствените ресурси.
5. Насочване към проекти с инфраструктурно предназначение финансирани от
европейски фондове и от националния
бюджет.
Средните по размер строителни предприятия
имат редица предимства, като най-важните
между тях са високата степен на стабилност
при промени в строителния пазар, широкият
спектър на изпълняваните видове инвестиционни обекти, кадрови потенциал за проучване на
пазара и др. В същото време имат сравнително
ограничен териториален периметър - в големите населени места, където всички видове строителството се развива с бързи темпове.
Бъдещето развитие ще наложи разгръщане
на обхвата на предприемачите от тази група и
насочване на дейността им извън граница. Техният потенциал – подготвен персонал, ресурси,
организация ще им даде възможност да се реализират на Европейския пазар и да се възползват от евроинтеграционните ефекти.
Перспектива в тяхното развитие е също насочването им към обекти с нови технологии и
нови производства. Или това са обектите за
новите енергийни източници и екологични проекти.
Третата група е на големи строителни компании. Техният брой в България е малък. Характерното за тях е, заемането на пазара за
изпълнение на най-големите строителни обекти, чието финансиране е десетки милиони лева.
Обикновено усилията в проучвателния етап са
насочени към взаимодействие с публични инвеститори. Инвестиционните средства, които
ще бъдат осигурени от външни инвеститори или
от страни членуващи в Европейския съюз, ще
предизвикват интереса на големите строителни
компании. Освен това ще се извърши преразп126

ределение на пазара, т.е. компаниите ще се
конкурират не само в групата си, но и с външни големи компании. Безспорно е наложителна
бърза реакция съобразно тези условия. Поведението на строителните организации в етапа
на проучване, следователно изисква съобразяване на следните мерки:
1. Проучване на проекти свързани с изграждането на инфраструктурни обекти
или производствени компании финансирани от публични инвеститори.
2. Развитие на проучвателната и инвестиционната дейност чрез придобиване на
не застроени територии, но с потенциал
за изграждане на производствени или
обществени комплекси, съобразно градоустройствените планове на населените
места.
3. Закупуване на нова техника и прилагане
на нови строителни технологии.
4. Задължително излизане на Европейските
пазари, за да се запазят необходимите
обеми строително монтажни работи.
Адаптирането на всички участници на
инвестиционния пазар към Европейските
пазари е необходимо, за да могат да изградят необходимият опит и конкурентоспособност.
Очевидно, разнообразието от възможни
обекти, които могат да проучват предприемаческите организации е много голямо: проекти
за търговски вериги, офис центрове, складови
бази, производствени помещения и др. Въпреки
диференцирането на мерките, които предложихме при формиране на строителните програми организациите проявяват интерес към
всички тях, по различен начин. При избора си в
този смисъл, обаче трябва да се информират и
да се съобрази със следните изисквания:
1. Да проучи стратегическите планове за
развитие на съответното населено място.
2. Да проучи основните правителствени
програми и проекти, които ще се реализират на съответните територии.
3. Конкретно да се запознае с планове за
развитие на територията и разположението на различните групи обекти, транспортни схеми, зони и др.
4. Да изследва темповете на развитие на
градовете и бюджетните възможности на
органите за местно самоуправление.
5. Да проучи развитието на инвестиционния
климат и инвестиционния интерес.

Стоян Стоянов

6. Да проучи присъствието и степента на
поглъщаемост.
Предвид значимостта на етапа на проучване
направихме диференциране на препоръките
отправени към групите организации. Поведението на различните по големина строителнопредприемачески организации в другите етапи
на строително-предприемаческия процес, обаче
има относително сходство. Това обстоятелство
позволява препоръките там да са обобщени за
всички групи.
Етап на проектиране. Представлява следваща стъпка на конкретизация на предприемаческата идея, чрез предприемаческия процес. Този
етап решава задачите за надеждността и перспективността на предприемаческия обект и
може да бъде постигнато със сполучливи проектни решения във всички части. За тази цел
ще направим следните препоръки:
1. Избор на съвременни строителни технологии.
2. Предвиждане в проекта използваемостта
на екологични и ефективни строителни
материали прилагани в съвременното
европейско строителство.
3. Използване на последните производствени технологии свързани с предмета на
експлоатация изграждания проект.
4. Съобразяване на проекта с окръжаващата среда по отношение на архитектура,
достъп и др.
Етап на изграждане и въвеждане в експлоатация. За всеки предприемачески обект, периода на възстановяване на инвестиционните разходи започва след въвеждане на обекта в експлоатация. От тук произлиза необходимостта за
съкращаване времето за изпълнение на строително монтажните работи и процедурата по
въвеждане в експлоатация на предприемаческите проекти. Според нас подходящите пред-

ложения, които могат да бъдат направени имат
следния вид:
1. Оптимизиране на организацията за изпълнение на строителството, чрез използване на подизпълнители с висока степен
на специализация.
2. Усъвършенстване системата от договори
за подобряване качеството на възлаганите строително монтажни работи и съкращаване на времето за изпълнение.
3. Развитие степента на собствената специализация.
4. Използване на различни форми на обединение за запазване на пазарни позиции. Обединенията ще помогнат за обновяването на техниката и на строителните
технологии.
5. Изготвяне и обсъждане на заданията от
широк кръг специалисти с различни специалности.
В заключение считаме, че направените в изследването предложения, въз основа на анализираните данни, имат предимно практико–
приложен характер. Те могат да бъдат полезни
само за онези строително предприемачески
организации, които ще се определят правилно
към подходящата група и ще прилагат определените мерки за нея.
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OPPORTUNITIES FOR THE IMPROVEMENT OF THE PROPERTY DEVELOPMENT
PROCESS
Stoyan Stoyanov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The article explores the different stages of property development. The author analyzes the dynamics of economic development based on several basic criteria. The state of decrease in the sector has been underlined, due to
the economic crisis during the period covered by the research. Based on the findings, a number of measures have
been recommended, in order to deal with the different stages of the property development process, so that to
improve the productivity of construction companies in a situation of crisis.

127

УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 4/2012 (35)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4/2012 (35)

ЗЕЛЕНАТА ЛОГИСТИКА КАТО ПРИНЦИП НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
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Резюме
Съвременният свят на свръхдинамика, технологично и икономическо развитие започва да оставя своите негативи не само в локацията на конкретната държава, а и по територията на цялата планета. Концепцията за
устойчивото развитие е отговорът на човечеството за преодоляване на негативните последици на човешката
дейност върху околната среда. Тя е пресечната точка между непрекъснато нарастващото човешко развитие и
грижата за околната среда. Докладът разкрива зелената логистика като принцип на устойчивото развитие и
представя добрите практики и стратегии за опазване на околната среда. Представя и начините на прилагане на
зелената логистика във веригата на доставките. Това предполага, че различните заинтересовани страни биха
могли да прилагат различни стратегии, всички от които са обозначени като зелена логистика.
Ключови думи: зелена логистика, устойчиво развитие, верига на доставките, логистични стратегии.
Key words: green logistics, sustainable development, supply chain, logistics strategies.

Увод
Логистичната теория и практика са в процес
на непрекъснато и интензивно развитие през
последните няколко десетилетия. Още с появата си през 50-те години логистиката се свързва
с необходимостта от повишаване нивото на
обслужване на клиентите и с възможностите за
намаляване на разходите. Проведените проучвания през 1956 г. в областта на икономиката
на въздушния превоз добавят ново измерение в
областта на логистиката – концепцията за
„анализ на общите разходи” [5]. През 1961 г.
Едуард Смиркей, Доналд Бауерсокс и Франк
Мосман издават един от първите трудове, посветени на логистичната концепция [3]. Това е и
времето, когато Питър Дракър отбелязва, че
логистиката е една от последните истински
граници на възможностите за организациите,
които желаят да подобрят своята корпоративна
ефикасност.
През 60-те и 80-те години от миналия век
множество учебници, статии, монографии,
списания и конференции са посветени на управлението на логистиката. Една от публикациите, която разкрива връзката между счетоводството и логистиката, е трудът на Майкъл Шиф
„Счетоводство и контрол при управлението на
физическата дистрибуция”, публикуван през
1972 г [7]. Изследването довежда до осъзнаване, че счетоводната и финансовата информация са жизненоважни за логистиката. През
1976 г. Ла Лонде и Зинзър публикуват своето
проучване – „Обслужване на клиентите: Същност и измерване”. Това е подробно изследване
на темата за обслужването на клиентите [6].
Като част от маркетинг концепцията, удовлет128

воряването на потребителите изисква цялостно
разбиране за обслужването на клиентите. Тези
проучвания продължават да оказват влияние
върху логистиката и днес.
Разширяването на сферата на приложение
на логистиката, което се наблюдава през 80-те
и особено 90-те години, обяснява появата на
много широки трактовки на понятието „логистика”, в които обектът на управление не се ограничава с материалния поток. Към логистиката се отнасят управлението на човешките, финансовите и информационните потоци, имащи
място в икономическата система [4]. Естествено логистиката започва развитието си в рамките на управление на материалните потоци и
преминава в по-широк план. Съответно голяма
група определения разкриват логистиката като
междудисциплинарно научно направление, непосредствено свързано с търсенето на нови
възможности за повишаване на ефективността
на материалния поток [1].
Една част от авторите [2] разделят логистичните дейности на основни и спомагателни, което ги прави изключително крайни в твърдението
си. За целите на настоящето изследване ще
използваме класификацията на Дж. Сток и Д.
Ламберт, които застъпват тезата, че логистичните дейности не бива да се разделят, тъй като
в различните организации акцентът е върху
различни дейности в рамките на логистичната
система. Те илюстрират основните дейности,
включващи се в логистиката, по следния начин
[8]:
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Източник: По Stock, J. Lambert, D. Strategic Logistics
Management. Mc-Grow-Hill International Edition. 2001. p. 3.

Фиг. 1. Логистични дейности

Фигура 1 представя някои от важните дейности, включени в логистичния мениджмънт. Те
са следните: обслужване на клиентите; прогнозиране на търсенето; управление на запасите;
снабдяване; комуникации; складиране и съхранение; опаковане; транспортиране на поръчките; обратна логистика.
Основната цел на логистиката е да координира тези дейности по начин, който отговаря на
изискванията на клиентите при минимални разходи. Ключова компетентност за компаниите
по отношение на околната среда е да се
предприеме по-добро отчитане на външните
разходи, свързани с логистиката. Към външните разходи влияние оказват и изменението на
климата, замърсяването на въздуха, шумът,
вибрациите и авариите. Целта на настоящия
доклад е да се представят изискванията на зелената логистика с цел намаляване на вредните
за околната среда фактори и постигане на устойчиво равновесие между икономическите,
екологичните и социалните цели.
Зелената логистика в контекста на устойчивото
развитие
Концепцията за устойчивото развитие е нова
философия в развитието на обществото и се
основава на връзката между икономиката и
околната среда. Според нея развитието на човечеството отговаря на нуждите на настоящето,
без да отнема възможността на бъдещите поколения да посрещат своите потребности. Концепцията бележи началото си през 70-те години
на миналия век, преминава през конференция
за околната среда и развитието в Рио Де Жа-

нейро през 1992г, където се приема План 21.
Все по-често се вземат решения с практическа
насоченост към осигуряване на живот и труд на
днешните и утрешни хора. Все повече организации възприемат концепцията като единствено
възможния баланс между интересите на бизнеса, обществото и бъдещето. В контекста на устойчивото развитие логистиката намира своето
място в опазването на околната среда и обслужва идеите на новата философия на човечеството.
Днес терминът „устойчиво развитие” е ключово понятие както в областта на европейската
политика, така и в глобален аспект. Несигурността относно това, което носи бъдещето както в икономически план, така и в социален, кара правителствата и гражданите по света да се
замислят за настоящето прахосване на ресурсите, последствията от вредните емисии в атмосферата и начина на живот на модерния човек. Предприемат се множество мерки, подписват се спогодби и се обединяват държави,
за да изградят действащи стратегии, насочени
към екологията, индустрията, обществото и
много други сфери, даващи стабилни перспективи за просперитет и преодоляване на болезнените проблеми на настоящето.
Съдържанието на понятието включва няколко аспекта, свързани с планиране на производството, управление на материалите и физическото разпространение на стоките за широка
гама от потенциалните приложения на околната
среда и стратегии по тези вериги. Това предполага, че за различните заинтересовани страни
биха могли да се прилагат различни стратегии,
всички от които са етикетирани като зелена
логистика. Една корпорация може да се фокусира върху опаковката на продукта, а друга
върху превозните средства, работещи с алтернативно гориво - и двете са предприемане на
зелена логистика.
Зелената логистика се превръща в кодова
дума за обхват на грижите за околната среда
при организацията на доставките и предполага
също и контрол върху движението на доставките. Насочена е към опазването на околната
среда и налага ефективна система за доставка
на стоки/услуги.
Терминът „зелена логистика” обхваща практики и стратегии за управление на веригата за
доставки, чрез които се цели намаляване на
енергийните и екологичните проблеми при дистрибуцията на стоки. Зелената логистика се
фокусира върху обработката на материали,
129

ЗЕЛЕНАТА ЛОГИСТИКА КАТО ПРИНЦИП НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

управлението на отпадъците, опаковката и
транспорта.
Транспортната индустрия е призната като
основен фактор за проблемите на околната
среда. Замърсяването и с вредни газове от моторните превозни средства е сериозен проблем
пред екологията и устойчивото развитие на
планетата. Тук зелената логистика има широко
поле за развитие, така че да допринесе за разрешаването на сериозните предизвикателства
на съвремието.
Зелената или устойчивата логистика се занимава с намаляването на вредното въздействие за околната среда и други отрицателни въздействия, свързани с движението на доставките.
Стреми да гарантира, че решенията, взети днес,
не се отразяват неблагоприятно върху бъдещите поколения. Зелените вериги за доставки се
стремят да намалят отрицателното въздействие
от препроектиране на доставката на материали,
системи за разпределение и управление на обратна логистика, така че да елиминират всяка
неефективност, ненужни движения за превоз на
товари и изхвърляне на опаковките.
В интерес за околната среда сферата на логистиката се проявява най-ясно по отношение
на експлоатацията на нови пазарни възможности. Докато традиционната логистика се стреми
да организира потоците за разпределение напред като транспорт, складиране, пакетиране и
управление на наличностите от производителя
към потребителя, то екологичните съображения
отварят пазарите за рециклиране и обезвреждане и по този начин водят до цял нов подсектор:
обратна логистика. Съществуват различни причини за създаването на процеси по обратна логистика – т.е. от потребителя към производителя. Тези процеси могат да се разделят на рециклиране и процес на връщане на продуктите.
Логистиката е свързана с отстраняването и депонирането на отпадъчните материали, които
остават от производството, дистрибуцията или
от опаковката на продуктите. Може да се практикува временно съхранение, последвано от
транспорт до мястото на депониране, повторно
използване, преработка или рециклиране. Това
е от особено значение за европейските страни,
тъй като съществуват стриктни разпоредби относно отстраняването на материали за опаковка и излишни стоки поради ограничените площи
за депониране на отпадъците.
Рециклирането и обезвреждането на отпадъчните материали от всякакъв вид, включително токсични и опасни стоки, се превръща в
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основен пазар, но не отразява в пълна степен
зелената логистика. Зелената логистика насърчава всички заинтересовани страни да разгледа
ефекта от своите действия върху околната среда. Основната цел на зелената логистика е да
координира дейностите в рамките на веригата
за доставки по такъв начин, че потребностите
на бенефициентите да бъдат изпълнени на
„най-ниска цена” за околната среда. В миналото „разходите” са представяни в тяхното парично изражение, сега могат да се добавят и
външните разходи за логистика, свързани с изменение на климата, замърсяване на въздуха,
изхвърляне на отпадъци (включително отпадъци
от опаковки), деградация на почвата, шум, вибрации и аварии, както е показано на фиг. 2.

Фиг. 2. Зелената логистика

Опаковките в логистиката представляват една от най-големите предизвикателства, щадящи
околната среда, а в същото време опаковката е
от жизненоважно значение за транспортирането
и съхранението. Правилното или неправилното
опаковане има последствия за продуктите: колко време могат да се съхраняват, как се съхраняват и транспортират в дадено пространство
и др. Това може да увеличи разходите за единица, ако опаковката е пречка за оптимизиране
на пространството за съхранение. Много индустрии са развили собствени форми на опаковки, които се използват от тях, но не оправдават сумата при връщането им на мястото на
произход. Такава опаковка се използва само
веднъж и след това се изхвърля.
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Това е принцип, който може да се изследва
чак до нивото на отделните кутии или кашони
на храна. Тези опаковки представляват найголямото предизвикателство пред логистиците,
тъй като все повече е налице отговорност за
доставчика и купувача да се възстанови и рециклира или ефективно да се освободи от опаковките.
Добри практики за опазване на околната среда
в логистиката
Добрите практики за опазване на околната
среда в логистиката са много. Тук ще представим някои основни насоки, които подпомагат
намаляването на разходите, произтичащи от
отрицателно икономическо въздействие върху
околната среда и целят постигане на поустойчиво равновесие между икономическите,
екологичните и социални цели.
Системите за управление на околната среда
(EMS)
Логистичните дейности са идентифицирани
като области, които имат съществено въздействие върху околната среда, в която всички ние
живеем. Така например излишъкът на въглеродни емисии променя пейзажа на околната
среда, като унищожава екосистемата. Местните гори са разредени и са променили моделите
на дъжд, като по този начин се въздейства върху селското стопанство и производството на
храни. Следователно логистичните дейности
привличат значително законодателството на
национално и на международно ниво като начин за постигане на оптимална пресечна точка
между бизнес интересите и принципите за устойчиво развитие. Серия от стандарти ISO
14000 дава възможност за управление на
околната среда. ISO 14000 се занимава с различните му аспекти. Първите два стандарта се
занимават със системи за управление на околната среда (EMS).
- ISO 14001:2004 осигурява изискванията
за EMS.
- ISO 14004:2004 дава общи насоки на
EMS.
Другите стандарти и насоки се отнасят до
специфични аспекти на опазването на околната
среда, включително:
- етикетиране;
- оценка на работата;
- анализ на жизнения цикъл;
- комуникация и одит.

Този стандарт осигурява рамка за управление на проблеми, свързани с околната среда, а
не създава изисквания за изпълнение. Тази рамка се разглежда като процес, който започва със
създаването на политика в областта на екологията и води към:
- планиране на задължения и цели, които
да бъдат изпълнени;
- изпълнение (включително оперативен
контрол) и експлоатация на плана (спазване на организационната структура и
разпределение на отговорностите);
- обучение и комуникация с персонала;
- контрол на съответната документация.
Изводи и препоръки
Основната цел на концепцията за устойчиво
развитие е възстановяването на баланса между
околната среда и обществото. Това е възможно
чрез постигането на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Краткосрочните цели
на логистиката са насочени към решаване на
проблемите с непосредствена опасност за
здравето на населението. Средносрочните
изискват прекратяване на отрицателните въздействия върху природната среда и уеднаквяване на екологичните норми в логистиката в
европейските и световните стандарти. При далечните цели трябва да се постигне състояние
на средата, което да осигури устойчиво функциониране на екосистемите, безопасни условия
за живот на обществото и съхранение на природните ресурси за бъдещите поколения.
Стратегиите за намаляване на разходите,
които използват логистичните оператори, са
често в несъответствие с екологичната среда и
обикновено увеличават негативите за природата.
Логистичните оператори най-често използват
най-замърсяващите, най-малко енергоспестяващите и най-тежките транспортни средства, за
да увеличат ефекта от логистичните дейности.
В зависимост от целта, има няколко стратегии,
които да бъдат приети за ограничаване на екологичните въздействия. Например повторното
оценяване на доставчиците на глобално и национално равнище в светлината на екологичните
ограничения.Друга стратегия, която може да се
използва, е намаляване обема на превоза на
същия товар чрез използване на по-малко опаковки или чрез промяна на опаковката. Това
води до по-висока транспортна плътност. Логистична стратегия може да бъде използването
на режим или маршрут, който е екологично
ефективен, дори да промени маршрута на пре131
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воза.Има все повече доказателства, че резултатите от зелената логистика повишават производителността във веригата за доставките. Участниците в логистични операции възприемат зелената логистика като средство за намаляване
на разходите. Най-голям екологичен приоритет
е намаляването на опаковките и отпадъците
или рециклирането им.Зелената логистика като
цяло е насочена към подобряване на разходите,
ефикасността и надеждността на веригите за
доставка. Заедно с това отговаря на потребностите на времето за устойчиво развитие, т.е. за
интеграция на социални, икономически и екологически интереси и интересите на бъдещите
поколения.
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GREEN LOGISTICS AS A PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Maria Vodenicharova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
Excess dynamics process of modern world, technological and economic development began to leave their
negatives, not only in the location of the country, but also in the territory of the entire planet. The report reveals
green logistics as a principle of sustainable development and presents best practices and strategies for environmental protection and ways of application of green logistics in the supply chain. Definition of green logistics encompasses several dimensions related to production planning, materials management and physical distribution of a
wide range of potential applications of environmental strategies in supply chains. This suggests that different
stakeholders may apply different strategies, all of which are designated as green logistics.
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РАЗВИТИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ В МОДНАТА ИНДУСТРИЯ
Капка Манасиева
Варненски свободен университет „Черноризец храбър”, Варна
Резюме
Много компании и цели вериги на доставки са изправени пред нови предизвикателства, които изискват погъвкави вътрешни процеси и като част от междуфирмените процеси, защото те са оформени от пазари ориентирани към клиента, кратки иновационни цикли и все по-бързото развитие на технологиите. От гледна точка на
глобализацията, успехът на модната индустрия зависи от ефективността на всички свързани със създаването
на продуктите и най-вече от ефективността и силата на връзките между тях. Конфигурирането на подходящата
верига на доставки определя стойността на бизнеса. Ефективното управление на веригата на доставка изисква
разбиране на бизнес средата за бърза реакция на търсенето.
Ключови думи: модна индустрия, верига на доставка, развитие.
Key words: fashion industry, supply chain, development.

Увод
Модната индустрия е силно конкурентен
бизнес, където продуктовия жизнен цикъл е
кратък и диференциращото предимство се създава от имиджа на марката и продуктовия
стайлинг, който много бързо се имитира. Тя е
предизвикателен сектор, който се развива в
условията на нестабилност и непредсказуемо
търсене. Така успеха или провала на една
компания за модни облекла зависи от ефективните решения за покупка, ефективност на производството, планиране на снабдяването и доставката на продукта. Компания, която осигурява наличието на продукт в рамките на дни, е
пазарен победител. Развитието на тази индустрия показва развитие и на веригите на доставки.
През последните години се появиха пазарноориентирани стратегии за развитие на веригата
на доставка, които създават устойчиви конкурентни предимства в модната индустрия.
1. Същност на веригата на доставка в модната
индустрия
Независимо, че изследователи на различните
аспекти на модата предлагат различни дефиниции за модата, има единомислие за това, че
модата в най-видимата и исторически обоснована страна е характеристика и особености на
облеклото, накитите и козметиката [3], а традиционно, най-вече облеклото се свързва в
очите на обществеността с термина „мода”.
През последния век, потребителят е променил коренно отношението си към дрехите, затова все повече в Европа и света се говори за
„модна индустрия” вместо за „шивашка”.
Обобщено, характеристиките на пазарите на
модата са:

1. Кратък жизнен цикъл на продукта предназначен да обхване настроението
на момента. Следователно, периодът в
който продукта ще бъде продаваем е вероятно да бъде много кратък и сезонен,
измерен е в месеци или дори седмици.
2. Висока волатилност - търсенето на тези
продукти е рядко стабилно или линейно.
Продуктите могат да бъдат повлияни
от капризите на времето, филми, или
дори от поп звезди и футболисти.
3. Ниска предвидимост, защото от колебанията на търсенето е изключително
трудно да се прогнозира с точност, дори
общото търсене в рамките на период, да
не говорим за една седмица.
4. Високият импулс за покупка – много от
решенията на потребителите за тези
продукти са взети в точката на закупуване.
Така в контекста на гореизложеното, може
да се обобщи, че модната индустрия обединява
създатели (производители) и продавачи на модни облекла от текстил (включително трикотаж),
кожа (обувки, кожени изделия, ръкавици и облекла) както и бижута.
Веригата на добавената стойност на модната
индустрия се състои от всички елементи като
се започне от неясните или конкретни очаквания на клиентите, нуждите от текстилни продукти, и свързаните със способността на създателите на бизнес концепциите да ги реализират по най-рентабилен начин. Точно заради тези характеристики успешното развитие на модната индустрия може да бъде в посока на специализирането във висококачествени луксозни
серии, бързи и гъвкави доставки.
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Веригата на доставките (ВД) представлява
системата от организации и дейности, които
допринасят за създаването, движението и съхранението на продукти, услуги и свързаните с
тях информационни потоци от мястото на тяхното възникване в стадия на добиване на суровините до мястото на тяхната доставка на
крайния потребител [2]. Основният фокус на
концепцията за Управление на веригата на доставките (УВД) е усъвършенстване на управлението на материалните и свързаните с тях информационни потоци в цялата верига. Ето защо
най-голям принос за постигане на интеграция
във ВД има логистичната концепция [5, 6, 7, 8,
10, 12].
Модната индустрия е силно ориентирана
към потребителя и е важно да се гарантира
бързо адаптиране на капацитета на производство и реализиране на бързи промени в разнообразието.
Секторът текстил и облекло може да се разглежда като верига на доставка, която се състои от няколко отделни дейности илюстрирани
на фиг.1: източници за доставка на суровини,
проектиране и производството, до дистрибуцията и маркетинга, и е организирана като интегрирана мрежа за производство, където производството е разделено на специализирани дейности и всяка дейност се намира, там където тя
може да допринесе най-много за стойността на
крайния продукт [2].

Фиг. 1. Верига на доставка в модната индустрия

Тази верига в текстилния и шивашкия сектор
основно формиращи модната индустрия, изяснява и движенията на суровини и данни. Пунктираните линии представляват потока от информация, а непрекъснатите линии представляват потока от стоки. Посоката на стрелките
показва търсенето.
Сложните и не еднопосочни връзки в модата
формират и верига на стойността, която е организирана в пет основни части: доставка на
суровини, включително: природни и синтетични
влакна; осигуряване на компоненти, т.е. прежди и тъкани, произведени от текстилни фирми;
производствените мрежи на шивашките фабри134

ки, включително и техните вътрешни и външни
подизпълнители; канали за износ, установени
от търговски посредници; и маркетинг мрежи
на ниво търговия на дребно [6].
2. Специфика при изграждане на вериги на доставки в модната индустрия
2.1. Тенденции в развитието на веригата на
доставки
Промените в модната индустрия през годините определят три варианта на верига на доставките.
- Тласкани вериги на доставка.
Обслужват стабилно търсене на хомогенни
продукти. Решенията свързани с производството и дистрибуцията са основани на дългосрочни
прогнози и търсенето е стабилно. Този тип вериги се реализират от 50-те до 70-те години,
когато производителите на облекло имат вертикална структура и предимно масово производство. Разбира се, и днес има продукти (например дънкови облекла), които са основни, не се
влияят от модата и се реализират чрез такива
вериги на доставка.
- Теглени вериги на доставка.
През 70-те компаниите се ориентират към
пазара, за да устоят на конкуренцията. За да
оцелеев този конкурентенсценарий, организациите се нуждаят от оптимизиране на тяхното
производство и разпределениеосновано на реалното търсене и теглена верига на доставки.
Това дава възможност за намаляване на ненужните буферни запаси, подобряване нивото
на обслужване и доставяне на това, което потребителят иска, а не това, което компанията
прави. Въпреки това до 90-те, времето за което
продукта достига до потребителя е дълго, независимо че при някой вериги с малко на брой
участници в процеса то е значително скъсено.
- Комбинирани вериги на доставка.
Последните 20 години, под влияние на
ожесточена конкуренция се създадоха хоризонтални структури, по-добре ориентирани към
ситуацията на пазара и тенденциите в развитието на бизнес средата. Недостатъците на тласканите и теглени вериги на доставка, заедно с
промените в глобалната бизнес среда принуждават фирмите да търсят нова стратегия, която
се възползва от най-доброто от двете. Това
създава хибридна, тласкаща- теглена (Push-pull)
система на веригата на доставки. В тази стратегия, началните етапи на веригата за доставки
са тласкана система, която се прилага при
етапи, където дългосрочното праниране и
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снабдяване не се влияе съществено от несигурността на средата и вариантите на продуктите. Крайните етапи се управляват чрез тласкане - запасяването е сведено до минимум чрез
направено-по-поръчка стратегия, а продължителността на цикъла се намалява чрез интегриране участниците във веригата и чрез системи
за контрол и синхронизация.
Днес благодарение на Интернет и свързаните технологии, модната индустрия се реализира
по-близо до потребителя, и предоставя възможности за откликване на индивидуални изисквания и скъсяване
на цикъла
търсенепроизводство-предлагане.
Промените в търсенето на пазара, различното време за доставка на суровини, качеството
на продукта и информацията [11], са източници
на несигурност, които създават необходимостта от изграждане на гъвкави вериги на доставки,
за справяне на всяка фирма по-добре от конкурентите и. По този начин, може да се постигне
конкурентно предимство.
2.2. Условия и изисквания при управление на
веригите на доставки
Развитието на веригите на доставки в модната индустрия се определя от няколко фактора:
- степен на модност на продуктите;
- стратегия за развитие.
Шивашката промишленост създава облекла,
които:
- не се влияят от модните тенденции и са
популярни, и използвани години наред;
- представят основен или устойчив стил с
малко модни елементи, ниска сезонност
и предсказуемо търсене;
- са модни и обикновенно живеят от 8 -15
седмици.Тяхното търсене си прогнозира
трудно, сезонни са и са в бързо променящи се стилове.
Тези типове могат да се реализират в различни системи, поотделно или едновременно,
но нараства сложността на управление, както и
инженеринга на производството.
Следователно целите на управлението на
веригата на доставките са:
- Формулиране и внедряване на стратегии,
които се основават на привличането и
задържането на крайния клиент, тъй като
решението му да извърши покупка (или
да поиска услуга) стимулира осъществяването на дейности в цялата верига.
- Ефективно управление на веригата. Възприемането на системния подход при

УВД открива много възможности за анализ и подобрения.
3. Фактори формиращи веригата на доставки
Факторите, определящи формирането и
усъвършенстването на веригата на доставки
могат да бъдат групирани в следните стратегически направления: (а) бизнес условия, (б) производствени цели, както и (в) операциионните
условия. [1]. Тези фактори въздействат на развитието на модната индустрия по следния начин:
а) Бизнес условия, т.е. както външна, така
и вътрешна бизнес среда.
Връзката между несигурността и гъвкавостта е критичен въпрос [13]. Оцеляването в днешната силно конкурентна и бързо променяща се
среда, често изисква от фирмите да разработят
стратегии, които осигуряват различни видове
гъвкавост, за да успеят в техните специфични
среди [14]. Някои влиятелни фактори участващи в рамките на веригата са - географско местоположение, трудови умения, технологии и
транспорт се отразяват на ефективността на
веригата, също на покупателната сила на пазара, марж на печалбата и др. Глобализацията
също удължава веригата за доставки, тъй като
компаниите все по-често изместват производството си все по-далече. Фирмите като H&M, са
в състояние да произвеждат своите стоки от
проектирането до разпределение в рамките на
90-120 дни в зависимост от размера на поръчката. Следователно, за да се намали неефективността и да се гарантира гладкото функциониране на различните участници трябва да е
ясно влиянието им, за да се постигнат по-добри
резултати в цялата логистична верига.
Влиянието на външните фактори налага управленски подходи, обединени в следните тенденции:
- Разместване на производствените мощности и инженеринг на процесите;
- Непрекъсната промяна на системата за
управление.
Основната тенденция, налагаща нова организация на производство е преместването на
производствените мощности от едни региони на
света в други. Глобализацията доведе до аутсорсинг, особено в текстилната индустрия.
Компаниите са част от глобалните вериги търсене - предлагане, което ги прави чувствителни
към международната политика и природни явления, като и от метеорологичните условия и
бедствия.
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б) Производствени цели
Практиката непрекъснато доказва, че различните бизнес и производствени стратегии на
фирмите днес са насочени към задоволяване
най-пълно на изискванията на потребителя.
Например, ако стратегическите цели на фирмата са за намаляване на несигурността на поръчките на клиентите и увеличаване на конкурентоспособността, фирмата ще се фокусира
върху пазара, в които може да се справи добре. За избягване на по-малки и по-малко печеливши клиенти, фокусът върху концентрацията
на пазара ще се използва като ключова стратегия за производство. Стратегиите и подходите
при организацията на индустриалните предприятия са свързани със:
- Гъвкавост за бързо откликване на различни модни течения, т.е. възможности
да се правят малки поръчки в различни
стилове. Това обаче налага промяна на
технологичната последователност, организацията на шевния участък както и
пренастройване на машините.
- Гъвкави производствени системи и автоматизация за някой основни възли и нови
технологии, които позволяват на работника да е контрольор, а не машинист.
Накратко, целите при управление на веригата на доставки задвижвана от пазара трябва да
се съобразят с други цели като цена, качество
и доставка, за да се сведат до минимум, отрицателните ефекти от прилагането на гъвкавостта.
в) Операционни условия
За успешното прилагане на управленските
стратегии, фирмата трябва да гарантира, че те
отговарят на работната среда на фирмата.
Проблемите са свързани с определянето на
ефективността и необходимата гъвкавост, както проблеми в управлението и реализирани
подходи във веригата на доставка. Видовете
дейности, непосредствено създаващи стойност,
са различните от физическа и технологична
гледна точка операции, изпълнявани от фирмата:
- Развитието и планирането на цялата колекция, включва няколко квалифицирани
дейности, включително познаване на
тенденциите на пазара и наличието на
тъкани, интеграция и на двете в развитието на продуктовите линии, и планиране.
- Проектирането и създаването на прототипи на нови модели изисква творчество
и техническа правоспособност и в до136

пълнение, разбиране на пазара и разходите.
- Дизайнът на продуктите и изпитването на
опитния образец се отнасят до икономически най-ефективните средства за производство ориентирано към клиента.
- Решенията за организация на производството като местоположение на предприятието и разположението на звената в
него, също са важни.
- Действителното производство и монтаж
на облекла, включва главно полуквалифицирани шевни и монтажни операции, чрез използване на машини, изискващи елементарни умения.
- Маркетинга се стреми да съчетава търговията с качеството и характера на
дрехите, и да се постигне възможно найширок достъп в даден сегмент.
- Разпространението води до все посложни логистични операции, често се
основават на компютъризирана система
за проследяване и контрол, за инвентаризация.
- И накрая, облеклата достигат до потребителите чрез различни канали.
Основния извод е, че управлението на веригата на доставки трябва да се съсредоточи върху общата ефективност на системата и интегриране, съобразно целите на всички участници
във веригата на доставка - отговаряне на изискванията на клиента и печалба. Четирите найшироко известни пазарно-ориентирани стратегии на веригите на доставки в модата са подвижност (Agile), бърз отговор (Quick Response),
бърза мода (Fast Fashion) и масова къстамизация (Mass Customization) стратегии.
Подобряването на управлението на снабдяването изисква организационно координиране
на гъвкавостта в система за координация. Тя
включва:
- Развитие на свързана информационна
мрежа, въвличаща избрана група на
обучени доставчици;
- Успешен баланс на нискостойностни
продукти със силна услуга на доставка;
- Дизайн на иновационни продукти с активно сътрудничество на доставчици;
- Ниско-стойностна доставка на правилния
продукт към правилния клиент в точния
момент.

РАЗВИТИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ В МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

Изводи
Намаляването на вертикалния диапазон на
производителите, увеличаване на сложността
на продуктовите структури, и нарастващата
нужда от индивидуализирани продукти създават
сложност в рамките на взаимоотношенията
доставчик-купувач. Тези тенденции са изострени от бързо променящите се изискванията на
клиентите, турбулентните условия на околната
среда, и нарастващата несигурност в управлението на бизнеса.
Модната индустрия е ориентирана към пазара, по-точно клиента, заради растящата персонификация на продуктите, краткия жизнен цикъл и непредвидимост в търсенето. Ключови
фактори за успех в производството са гъвкавост и отзивчивост. В контекста на веригата на
доставки, гъвкавост означава, тя да е в състояние да коригира производствените количества,
стилове, размери и цветове в съответствие с
търсенето на клиентите. Отзивчивостта е в
способността да се приспособи цялата верига
на доставка към нуждите на клиента. По този
начин, задвижваните от пазара стратегии за управление на веригата изискват системен подход и специално внимание, за да се превърнат
в устойчиви и конкурентни стратегии.
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DEVELOPMENT OF THE SUPPLY CHAINS IN THE FASHION INDUSTRY
Kapka Manasieva
Chernorizets Hrabar Varna Free University, Varna, Bulgaria
Abstract
Many companies and whole supply chains are facing with new challenges that require more flexible internal
processes and as part of inter-company processes, because they are shaped by customer-oriented markets, shorter
innovation cycles and more rapid technology development. From the perspective on globalization, the fashion industry success depends on theeffectiveness of all involved in the product creation process, especially the effectiveness and strength of connections between them. Configuring the appropriate supply chain determines the
business value. Effective supply chains management requires an understanding of the business environmental for
quickly demand respond.
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ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛОГИСТИКАТА В КОНТЕКСТА НА
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Силвия Благоева
Икономически университет, Варна
Резюме
През последните години все повече стопански субекти базират дейността си на логистичния подход към управление на материалните потоци и във връзка с това заменят складовите разходи с транспортни. Интензивната транспортна дейност е съпроводена с неблагоприятни последици, свързани със замърсяването на околната
среда. Насоките в бъдещото развитие на логистичния сектор са постигане на устойчиви нива на потребление
на енергия в транспорта, редуциране на емисиите от парникови газове и пренасочване на транспортната дейност към по-ефективни и благоприятни за околната среда видове транспорт (новаторските тенденции в логистичния сектор и особено при автомобилните превози са устойчивото развитие и интермодалните превози).
Ключови думи: логистика, устойчиво развитие, транспорт, околна среда.
Key words: logistics, sustainable development, transport, environment.

Увод
В началото на ХХІ век съвременното общество е изправено пред сериозен проблем - създаването на икономика, чието развитие няма да
влиза в противоречие с интересите на бъдещите поколения и природата. Задълбочаването на
екологичната криза [4] разкрива потребността
от радикални промени и подчиняване на краткосрочните икономически цели на дългосрочни
екологични програми и инициативи. Именно
балансирането между икономически, социални
и екологични цели на организацията или на обществото като цяло стои в основата на концепцията за устойчиво развитие [3].
Логистиката като стопанска дейност също
има своя негативен принос за замърсяване на
околната среда и унищожаване на природните
ресурси, във връзка с което считаме за наложително логистичната дейност да се разгледа в
контекста на концепцията за устойчиво развитие, в опит да се потърсят възможности за преодоляване на посочените негативи. Предварително правим уточнението, че това е сложен и
многоаспектен проблем, който следва да се
решава комплексно, а не фрагментирано, но
поради ограничения обем в изложението се
представят само някои акценти.
1. Логистиката като наука и стопанска дейност
Динамичното развитие на съвременната логистика се стимулира от съществения й принос
за повишаването на ефективността на стопанската дейност изобщо и на корпоративната рентабилност, в частност. Ефективната логистична
дейност заема централно място в реализацията
на стремежа на фирмите да придобият трайно
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конкурентно предимство на пазара. През последните години непрекъснато нараства броят
на фирмите, които предлагат разнообразни логистични услуги. Налице е бурно развитие на
логистиката като наука и като стопанска дейност.
Логистичната наука изучава организационните и икономическите отношения между отделните звена и фази на дейността в предприятието, както и между отделните самостоятелни
стопански субекти, във връзка с движещите се
между тях материални и съпътстващи ги потоци. Тя изследва спецификата на процесите и
операциите при осъществяване на конкретните
дейности по придвижването и манипулирането
на потоците, за да разкрие адекватни подходи,
методи и средства за координираното им осъществяване с цел повишаване ефективността
на стопанската дейност. Освен това тя си поставя и решава задачи по [2]:
- прогнозиране на търсенето и на тази основа планиране на запасите,
- определяне на необходимите производствени и транспортни мощности,
- разработване на принципите за разпределение на продукцията на основата на
оптимално управление на материалните
потоци,
- методологията за оптимизиране на претоварните
работи
и
транспортноскладовите операции в пунктовете на
производство и разпределение, както и
за усъвършенстване на тяхното управление,
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разработване на методи за съвместно
планиране, снабдяване, производство,
складиране, пласмент и експедиране на
готова продукция и др.
Стопанската дейност логистика непосредствено осъществява и координира всички процеси
и операции, свързани с посочените дейности.
Освен непосредствените операции с материалните и съпътстващите ги потоци тя извършва и
различни търговски операции, в резултат, на
които се осигурява договореност между организациите за придвижване на потоците и за
техните параметри, търси и развива рационални форми за транспортно и спедиционно обслужване на получателите на товари, определя
оптималния път, по който трябва да мине материалния поток, а така също и местата, където временно ще бъде акумулиран.
В съответствие с целите и задачите си съвременната логистика реализира редица функции. Логистичната функция е „обособена съвкупност от логистични операции, разграничена
с цел повишаване на ефективността, управлението на логистичния процес и степента на управляемост на логистичната организация на
бизнеса.” [8]. В този смисъл по различни критерии могат да бъдат разграничени различни
групи логистични функции. С най-голямо значение за практиката е делението на логистичните функции на ключови и поддържащи, в зависимост от значимостта и мястото им в осъществяването на логистичния процес. Към ключовите функции се отнасят: поддържане на
стандарти за качеството на готовата продукция
и съпътстващия сервиз, закупуване на материални ресурси за осигуряване на производствения процес, транспортиране, управление на
запасите, управление на процедурите по заявките, поддръжка на производствените процедури, информационно-компютърна поддръжка.
Към поддържащите функции се отнасят: складиране, товарообработка, защитно опаковане,
прогнозиране на търсенето на готова продукция и разхода на материални ресурси, поддръжка на връщането на продукция, осигуряване на резервни части и съпътстващ сервиз, събиране и оползотворяване на отпадъци (управление на вторични материални ресурси).
Независимо от възприетия критерий за класифициране, логистичните функции са взаимно
обвързани и пряко ориентирани към управлението на материалните и съпътстващите ги потоци. Следователно реализацията на целия
комплекс от функции непосредствено осигуря-

ва мисията, целите и задачите на логистиката.
За да се постигне това обаче постоянно се налагат икономически компромиси, т.е. балансиране на интересите както на различните подразделения на фирмата, така и на всички фирми участници в логистичния процес. Това балансиране, според нас, следва да бъде допълнено и с отчитане на влиянието на множеството
екологични фактори при изпълнение както на
ключовите, така и на поддържащите логистични
функции.
2. Транспортът като логистична функция
Придвижването на материалните потоци от
източниците до крайните потребители е немислимо без транспортиране, поради което значителна част от логистичните операции се осъществяват с помощта на различни транспортни
средства и свързаните с тях товаро-разтоварна
техника и съоръжения [2]. Транспортът осигурява физическото придвижване на материалните потоци между звената на логистичната система, както и вътре в тях. В този смисъл
„транспортирането може да бъде определено
като ключова логистична функция, свързана с
преместване на продукцията с транспортно
средство (или средства) по определена технология във веригата на доставките и се състои
от логистични операции и функции, включително експедиране, товарообработка, опаковка,
предаване на правата на собственост върху
товара, застраховане от рискове, митнически
процедури и т.н.” [8].
Преместването на товарите е фактическо
изменение на тяхното местоположение, като
задължително се спазва принципът на икономичност (минимизиране разходите на труд и
време). Процесът трябва да е икономически
оправдан, тъй като при преместването на стоково-материалните ценности се изразходват
време, пари и екологични ресурси. Следователно основна цел на транспортирането, разглеждано като логистична функция, е доставка
на товарите на точното място, възможно найбързо, най-евтино и при минимални последици
за обкръжаващата среда [2]. Следва да се отбележи, че минимизирането на времето за
транспортиране непрекъснато нараства, тъй
като е равнозначно на съкращаване на запасите. Едновременно трябва да се минимизират
загубите и повредите на транспортираните стоково-материални ценности, както и да се изпълняват изискванията на получателите.
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През последните години все повече стопански субекти базират дейността си на логистичния подход към управление на материалните
потоци и във връзка с това заменят складовите
разходи с транспортни. Резултатът е непрекъснато увеличаване на мощността на товарните
потоци, които се придвижват между отделните
звена на логистичните системи. Интензивната
транспортна дейност е съпроводена с неблагоприятни последици, свързани със замърсяването на околната среда, което на свой ред прави неотложни промените в дейността на всички
видове транспорт както на национално, така и
на международно равнище. Считаме, че транспортирането е логистичната дейност, която
оказва най-сериозно негативно въздействие
върху околната среда. Затова първостепенна
задача при осъществяване на тази логистична
функция следва да бъде прилагането на различни технологични решения, съчетано с използването на икономически инструменти, насочени към най-пълното опазване на природните дадености.
Всеки от видовете транспорт (железопътен,
автомобилен, воден, въздушен, тръбопроводен)
замърсява природата и унищожава нейните ресурси [1], но специалистите в областта акцентират предимно на вредното въздействие на
автомобилния транспорт. То следва да се разглежда в няколко направления [1, 6]:
- Изхвърляне на огромни количества
вредни вещества в атмосферата, водите
и почвите. Вредното въздействие на автомобилния транспорт върху околната
среда се проявява на първо място чрез
емисията на пет основни вида замърсители: въглероден окис, азотни окиси,
въглеводороди, серен двуокис и олово.
При производството, ремонта, почистването, товаро-разтоварните работи и други спомагателни операции също се отделят големи количества вредни вещества и твърди отпадъци. Източник на замърсяване са и резервоарите за съхранение на горивата, смазочните материали и отработени продукти, като в зависимост от техническото им състояние те
могат да доведат до унищожаване на
почвите и растителността около себе си.
- Шумово замърсяване – автомобилните
превозни средства генерират значителен
шум в околната среда. Около големите
пътни артерии в градовете и около автомагистралите животът на хората е
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значително усложнен, защото шумът
често надвишава 50–60 децибела.
- Отнемане на значителни земни площи за
строителство на автомобилни пътища,
различни съоръжения, допълващи и
спомагателни обекти.
- Автомобилни инциденти и катастрофи,
често водещи до големи човешки загуби,
изтичане на вредни вещества в почвите и
водите, изпускане на вредни газове и пр.
Основен начин за намаляване на негативното въздействие на автомобилния транспорт
върху околната среда е ограничаване на неговото интензивно използване. В стремежа си
към постигане на устойчиво развитие, европейските правителства застъпват екологични
цели в своята транспортна политика - водещият
принцип е посрещането на нуждите на населението и икономиката от превози на пътници и
товари по възможно най-ефективния и безопасен начин, на възможно най-ниска цена и с наймалки увреждания на околната среда [1].
Железопътните превози са добра екологична
алтернатива на автомобилните, но по данни от
Националния статистически институт те имат
сравнително малък дял в общия обем на превозите. Екологичните предимства на железопътния транспорт пред автомобилния могат да се
търсят в следните насоки [1, 6]:
- поради все по-широкото приложение на
електрическата
тяга,
железопътният
транспорт е много по-енергийно ефективен и природощадящ (за превозване на
един тон товари се използва много помалко енергия в сравнение с автомобилния транспорт);
- при емисиите на парникови газове и други вредни вещества в атмосферата съотношението автомобилен – железопътен транспорт е над 20:1 за единица извършена работа;
- сред предимствата на железниците е и
фактът, че изграждането на една жп линия отнема в пъти по-малко земна площ,
в сравнение с прокарването на автомобилен път, при условие че се постига
еднаква превозна способност;
- железопътните линиите се вписват подобре в естествената характеристика на
терена и нарушават в по-малка степен
стабилността му.
Въпреки посочените предимства, жп транспортът не e безвреден за околната среда: и тук
все още се използва дизеловата тяга (екологич-
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ните характеристики на дизеловите локомотиви
не се различават съществено от тези на дизеловите автомобили); работата на жп транспорта също е съпроводена с отделянето на значителен шум, въпреки че той е около 4–5 пъти
по-малък, отколкото при автомобилния; жп
транспортът се счита за сигурен и безопасен,
но въпреки това възникват инциденти, някои от
които с човешки жертви и материални щети, а
понякога и с разливи на силно токсични вещества.
Може да се обобщи, че железопътният транспорт притежава редица екологични предимства пред автомобилния, което предопределя политиката на Европейския съюз (ЕС) за стимулиране на този вид транспорт.
превози
„автомобил3.
Комбинираните
железница” като екологична алтернатива на
товарния автомобилен транспорт
Устойчивото развитие отдавна е сред общите цели на политиката за опазване на околната
среда на ЕС. За страните членки на ЕС външните разходи, причинени от злополуки, шумово
замърсяване и увреждане на климата, трябва
да се използват за инвестиции в железопътния
сектор. Външните разходи включват разходите
от аварии (23,6%), замърсяване на въздуха
(20,4%), задръствания (19,5%), климатични
изменения (парников ефект – 18,5%); шум
(5,5%); увреждане на ландшафта (2,4%) [1,
11].
Очевидно е, че за да се промени негативната
картина, в ЕС целево и приоритетно се инвестира в железниците, морския и вътрешния воден транспорт. Целта е изграждане на мрежа за
комбинирани превози, която да покрива общоевропейските транспортни коридори. Комбинираните превози се налагат като високоефективни технологии, осигуряващи оптимално използване на всички видове транспорт и съчетаване на преимуществата на екологичния, бърз,
сигурен и ефективен железопътен транспорт с
мобилността на широко достъпния автомобилен транспорт. Комбинираните превози позволяват транспортирането на унифицирани транспортни единици с използването на различни
видове транспорт - автомобилен, железопътен,
морски и речен.
Според проучване направено от дирекция
„Енергетика и транспорт” към Европейската
комисия (ЕК), комбинираният транспорт има
няколко съществени предимства: намалява се
замърсяването на околната среда с 85–90%; в

зависимост от изминатото разстояние икономията на течни горива е от 30 до 50%; броят на
пътнотранспортните произшествия пада 5 пъти;
разтоварват се автомагистралите, по-малки са
разходите за поддържането им, спестяват се
средства за ново строителство; редуцират се
разходите за издръжка на персонала, тъй като
по-голямо количество товари се превозва от
по-малко хора; предпочитаното време за извършване на комбиниран превоз е през нощта,
като престоя в граничните пунктове е не повече
от 30 минути [10].
Комбинираните
превози
„автомобил–
железница” са екологична алтернатива на товарния автомобилен превоз. Интермодалните
превози на голямотонажни автомобили (влекачи и автомобили с ремаркета) върху железопътни платформи е високоефективна технология (превози от типа Ro–La), която създава условия за бърза, сигурна и екологосъобразна
доставка на товари „от врата до врата”. Считаме, че чрез тези превози се постига т. нар.
тройна ефективност (triple bottom line), известна също като концепцията 3Р – печалба (profit),
природа (planet), хора (people) [3]. Осигурява
се високо равнище на обслужване на потребителите, при отчитане и на екологичните фактори.
За сухопътните превозвачи използването на
Ro-La превозите е изключително лесно – всяка
товарна автокомпозиция може да бъде придвижвана посредством Ro-La, без да са необходими допълнителни технически спецификации.
Освен това повечето Ro-La услуги включват
спални вагони, в които водачите могат да почиват по време на пътуването с влак. Именно
заради тях този тип транспортен модел е наричан придружаван комбиниран транспорт шосе
– железница [5].
Лесното трансбордиране и организационен
метод обаче формират определени оперативни
разходи. Освен това съществено се занижава
рентабилността, измерена чрез съотношението
полезен товар/общо тегло, тъй като общото
тегло се увеличава значително (то включва полезният товар + теглото на товарния автомобил + теглото на железопътния вагон). Съответно стойността на потреблението на енергия
за единица полезен тон е значително по-висока
при Ro-La превозите, отколкото за останалите
модели комбиниран транспорт.
Прегледът на специализираната литература
позволява формулирането на следните поважни предимства на Ro-La превозите: съчета141
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ние на качествата на двата вида сухопътен
транспорт - маневреността, оперативността и
скоростта на автомобилния, с високата производителност, проходимост и безопасност на
железопътния транспорт; съкращаване на времето за престой на автовлаковете в граничните
пунктове; значително намалява замърсяването
на околната среда; запазване на автомобилните
пътища, намаляване на пътнотранспортните
произшествия, намаляване на натоварването на
магистралите в големите градове и извън тях.
Редица държави вече са въвели ограничения,
целящи да редуцират трафика на товарни автокомпозиции, което според нас прави задължително прилагането на Ro–La превозите. Нещо
повече, през 2011 г. ЕК приема цялостна стратегия за конкурентоспособна транспортна система „Транспорт 2050”, която трябва да повиши мобилността, да отстрани основните пречки
в ключови области и да допринесе за растежа и
заетостта в икономиката на ЕС [9]. С изпълнението на програмата се очаква емисиите на
парникови газове да спаднат с 60% през 2050
г. Реализирането на програмата е обвързано с
радикални мерки, основните от които залагат
на екологичен, икономичен и безопасен транспорт: до 2030 г. 30% от пътническите и товарните превози над 300 км трябва да се осъществяват с други видове транспорт, например железопътен или воден, а до 2050 г. – над 50%;
до 2050 г. всички летища от основната мрежа
трябва да бъдат свързани с железопътни линии,
по възможност високоскоростни, и да се гарантира, че всички основни пристанища също са
свързани в достатъчна степен със системите за
железопътен превоз на товари и когато това е
възможно – с вътрешните водни пътища.
4. Управлението на веригата на доставки в контекста на концепцията за устойчиво развитие
Опазването на околната среда се постига, от
една страна, чрез опазване на ландшафта, почвите, водите и въздуха, намаляване на вредното въздействие върху екосистемите, рекултивация на нарушени терени, опазване на флората и фауната, на защитени природни територии
и обекти, а от друга – с прилагане на технологии и техника за ограничаване на вредните
емисии в околната среда, разработване на технологични и организационни решения с профилактичен, корекционно-редуциращ и компенсационен ефект, с екологичен мониторинг и т.н.
[11]. Следователно, може да се обобщи, че за
да се опази околната среда от вредните влия142

ния на логистичните дейности, трябва да се насочат усилия в посока използване на щадящи
транспортни системи (екологични видове транспорт и комбинирани превози).
Според нас, доста сериозни резултати могат
да се постигнат чрез усилия и в още една насока – управление на веригите на доставка и
превръщането им в „зелени” вериги на доставка. Считаме, че потребността от все поефективно използване на ресурсите и опазването на околната среда, които стоят в основата
на концепцията за устойчиво развитие, са
всъщност основните фактори, довели до възникването на идеята за „зелените” вериги на
доставка. Това е една изключително актуална
концепция, която акцентира върху сериозните
предимства, които предоставя управлението не
само на правите, но и обратните материални и
свързаните с тях потоци. „Зелената вълна” в
УВД [7] обхваща и концепции като проектиране
на продукти изцяло от рециклирани материали,
постигане на „нулеви” отпадъци от продуктите
в края на жизнения им цикъл и използване на
по-малко гориво при снабдяването и дистрибуцията. Очевидно е, че положителните въздействия са както в посока отделни участници във
веригата на доставки (икономически ползи за
компаниите в резултат на намаляване на разходите за суровини и материали, включително
и за гориво), така и по отношение на клиентите
(получаване на качествени продукти на достъпна цена), включително в посока опазване на
околната среда. Според М. Раковска [7] са налице и възможности за подобряване имиджа на
компаниите, които участват или формират „зелени” вериги на доставка за подобряване на
пазарните позиции и имидж като компании,
допринасящи за устойчивото развитие на планетата.
Изводи и препоръки
Логистичните дейности са изключително
разнообразни, но независимо от това следва да
се отчита влиянието на екологичните фактори
във всяка една от функционалните области на
логистиката. Необходимо е да се изведат основните насоки, както и границите на въздействие на логистичната дейност върху околната
среда; да се разработи достатъчно точен и надежден методически апарат, за да се оцени силата на въздействието. Това все въпроси, които
предстои да се решават в контекста на концепцията за устойчиво развитие.
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PROBLEMS AND CHALLENGES BEFORE LOGISTICS WITHIN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Silvia Blagoeva
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
In the last years business organizations tend to base their activities on the logistics approach for managing materials flow which is connected with exchanging storage expenses with transport expenses. Intensive transport
activity, however, has a negative impact on the environment. The directions in the future development of the logistics sector are: achieving sustainable levels of energy consumption in the transport, reducing the greenhouse
gas emissions and redirecting the transport activity to more efficient and nature friendly kinds of transport (the
innovative trends in the logistics sector especially in relation to automobile freight are sustainable development and
intermodal freight).
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