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Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво
развитие,

Dear followers of idea for sustainable development,
Dear readers,

Уважаеми читатели,
Dear authors and friends,
Уважаеми автори и приятели,

th
You hold serial 38 volume (number 1/2013) of Scientific Journal of Management and sustainable development,
published since 1999 from Faculty of Business Management at the University of Forestry, Sofia, Bulgaria.
In this volume you can find the integral text of the part
of presented papers before the XV-th International Scientific Conference on Management and Sustainable Development, held in Yundola in the period 22-24.03.2013.
The important issues of management and sustainable
development were discussed. Some main aspects could
been summarized as follows: multifunctional forest management have to be developed and encouraged in Bulgarian forests, because of their high importance for environment improvement and biodiversity conservation, there are
a high potential to encourage utilization of revenuwble
energy sources, based on the forest biomass; contemporary practical and theoretical issues in human resources
management; more attention have to be pointed out to the
social aspects for sustainable management; presentation
and implementation of the best practices and innovations;
the practice for sustainable development shaping have to
be reestablished; more atention have to be intended to the
students and post-graduated students investigations; the
more important issues have to be separated and have to
be discussed into a suitable approach – for example, order
of round tables, unformal discussions etc.; the all thematic
fields have to be protected and the conference have to be
approved as a forum for ideas exchange.
The Faculty of Business Management leadership and
the Editorial Board of Scientific Journal of Management
and Sustainable Development have managed with the
obligation to publish all presented before the Conference
papers and posters, but in 6 volumes - 38, 39, 40, 41, 42
and 43 (1/2013; 2/2013; 3/2013, 4/2013, 5/2013 and
6/2013) of the Journal. All papers and presentations could
be finding in the Internet site of the Conference and of the
Scientific Journal on Management and Sustainable Development.
In the same time we offer of all of you not only to read
published papers. You could send to our journal results of
your investigations, ideas and papers on the issues of
management and sustainable development.

Вие държите поредния 38-ми обем (брой 1/2013) от
научното списание „Управление и устойчиво развитие”,
издавано от 1999 г. от Факултет „Стопанско управление” на Лесотехническия университет, София.
В този обем на списанието Ви предлагаме пълен
текст на част от представените доклади пред XV-та
Международна научна конференция „Управление и
устойчиво развитие”, проведена в периода 2224.03.2013 г. на Юндола.
В дискусиите по време на конференцията бяха поставени редица важни въпроси на управлението и устойчивото развитие. По-важните акценти могат накратко да се формулират така: Необходимо е да се утвърждава и насърчава многофункционалното стопанисване на горите, като един от най-важните компоненти на
природната среда и стабилизиращ фактор за запазване на биологичното разнообразие и едновременно с
това, съществува потенциал да се насърчава все поширокото използване на възобновими енергийни източници, базирани на биомаса от горите; актуални
проблеми на теорията и практиката на управлението
на човешките ресурси; да се обръща по-голямо внимание на ролята и значението на социалния фактор за
устойчиво управление; да се утвърждава представянето на най-добри практики, приемственост и иновации;
необходимо е да се възстанови практиката за моделиране на устойчивото развитие; да се отдели повече
внимание на студентските и докторантските разработки; най-важните въпроси да се отделят и обсъждат в
по-подходяща форма – например поредица от кръгли
маси, неформални дискусии и т.н.; да се запази широтата на дискусията по приетите тематични направления, а конференцията да се утвърждава като място за
обмен на идеи.
Ръководството на Факултет „Стопанско управление”
и редакционната колегия на списание „Управление и
устойчиво развитие” ще изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува
представените доклади и постери, но в шест тела, в
този и в следващите пет 39-ти, 40-ти, 41-ви, 42-ри и 43ти обеми (съответно 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013 и
6/2013 броеве) на списанието. Същевременно даваме
възможност на всички Вас не само да се запознаете с
пълния текст на изнесените и дискутирани доклади и
постери, но и да публикувате своите изследвания,
виждания и идеи, както по дискутираната на конференцията тематика, така и по други проблеми на управлението и устойчивото развитие.

Kind regards of all our readers!
Editorial board

Сърдечни поздрави на всички наши читатели! До
нови срещи!
Редакционна колегия
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УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/2013 (38)

MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/2013 (38)

ЦИКЛИЧНО РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Марияна Кузманова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В статията се разглеждат важни въпроси, свързани с цикличното развитие на организациите. По този начин в
центъра на изследването се поставят ключови дейности, свързани с управлението на промените и осигуряването на гъвкавост в поведението на организациите и разгръщане на техния потенциал. При това цикличността в
развитието е резултат от действието на разнообразни фактори: жизнен цикъл на технологиите и продуктите, динамика на иновационната и инвестиционната дейност, изменения в цените на ресурсите и др. Изследването на
закономерностите в развитието на организациите създава различни изгоди за тях: използване на подходящи
индикатори за метрифициране на управлението; оптимизиране на портфейла от продукти и услуги; повишаване
ефективността на прилаганите лидерски стилове; управление на растежа и смекчаване на неблагоприятните
последици от кризите; разработване и прилагане на проактивна стратегия.
Ключови думи: цикличност на развитието, организация, жизнен цикъл, управление на промените.
Key words: cyclicity of development, organization, life cycle, change management.
JEL: L22, L25, M21.

Изследването на цикличността в развитието
на организациите създава сериозен изследователски интерес. Жизненият цикъл представлява
често използван модел за описание на развитието на организацията и на свързаните с него
изменения. Ключово място в модела заема постановката за цикличност в развитието и осигуряване на динамично равновесие между организацията и нейната среда чрез използването
на комплекс от средства (обновяване на основния капитал, инвестиционни проекти, ценности,
задачи, управленски параметри и т.н.). При това
съществена особеност на развитието на организацията е нейният непрекъснат преход от една
фаза в друга, като кризите в развитието са неизбежни [4]. От друга страна, всяка фаза от
жизнения цикъл на организацията (ЖЦО) се разглежда като следствие на предходната. По този
начин изследването на цикличността в развитието на организациите насочва вниманието към
понятията неопределеност и детерминизъм в
развитието, както и към особеностите на отделните фази на жизнения цикъл, включително към
измененията на тези характеристики във времето. „Развитието на концепцията за ЖЦО е основано на аналогия с жизнения цикъл на живия
организъм и предназначена за обяснение на
измененията, които произтичат в организацията
с течение на времето.” [1].
Ханкс дефинира фазите от жизнения цикъл
на организацията като „уникална конфигурация
от променливи, свързани със ситуацията, в която се намира организацията, с нейната стратегия и структура” [7]. Изучаването на жизнения
цикъл на организацията изисква да не се абсолютизира последователния преход от една фаза към друга. Някои от основанията за това са

следните: налице е многообразие при прехода
на организациите от една фаза в друга; за описание на отделните фази са необходими голям
набор от динамично изменящи се характеристики (продължителност на отделните фази и жизнения цикъл като цяло, внимание от страна на
висшия мениджмънт, обратимост в развитието,
прескачане на отделни фази и др.) и обвързване на организационното развитие с управлението на промените поради необходимостта от
своевременно разпознаване на кризисните симптоми, промяната в системата от приоритети,
цели и стратегически решения, измененията в
организационната структура и т.н.
Й. Шумпетер е един от значимите изследователи в областта на цикличното развитие. Разработената от него теория за икономическата
еволюция и растеж се основава на следните
предположения. Основна движеща сила на развитието са организираните от предприемачите
иновации в стремежа им към печалба. Техническите иновации са непрекъснати, нехармонични по своята поява и разпространение. Следователно те създават флуктуации с различна
продължителност във времето. Изследването
на Шумпетер е построено върху пирамидална
структура и концепцията за равновесие по смисъла на Парето, което е водещо в икономическото развитие. Според него именно иновациите
са двигател на техническата промяна и напредъка. Равновесието в икономиката е динамично
понятие.
Шумпетер определя иновацията като овладяване на нови производствени функции или
„нови комбинации” (производство на нови стоки,
промяна на технологията при производството на

6

Марияна Кузманова

стоки, разкриване на нови пазари и нови източници на предлагане, тейлъризация на труда,
подобрено боравене с материали, въвеждане
на нова бизнес организация и др.). Следователно според него иновациите са вътрешният фактор на промяната, а това е „ясен, съществен
факт в икономическата история на капитализма”
[9].
Според Шумпетер предприемачът е особено
талантлива и надарена личност с широк поглед
и способност да взема успешни решения в непознати преди ситуации. Втора по значение
личност след предприемача е банкерът, който
кредитира предприемача в неговите начинания.
Ако предприемачът успее, тогава получава
предприемаческа печалба във времето, когато
другите обикновено трябва да преодоляват
съпротивата срещу промяна. Личната инициатива се последва от действията на хора, които
заимстват от усвоените новости и прилагат
сходни решения към сходни проблеми. Ето защо Шумпетер счита, че иновациите във всеки
момент образуват гроздове (клъстери) и се концентрират в определени сектори, като по този
начин стават двигатели на промяната в икономиката и в общественото развитие като цяло.
Връзките в тяхната последователност са следните: овладяването на иновации създава условия за внедряване на нови техника и технологии, по-нататък настъпва стандартизиране на
техническото равнище, нормата на печалба
спада. Това налага да се търсят ефективни пътища за снижаване на материалните разходи.
След горещата конюнктура и оживлението
следват икономически, социални и технически
промени. После на дневен ред идва борбата
със стагфлацията и депресията.

ността на организацията се определя най-вече
от факторите гъвкавост и контролируемост [5].
Моделът на жизнения цикъл на Адизес
включва следните фази от „раждането” до
„смъртта”:
- Ухажване (Courtship): тази фаза предшества създаването на организацията; тя
е свързана с тестване на идеята за създаване на организацията.
- Ранно детство (Infancy): зародилата се
идея се реализира на практика; липсва
система от правила и процедури; еднолично вземане на решения от страна на
създателя на организацията; налице са
голям риск и уязвимост на организацията, свързани с укрепване на здравето и
утвърждаване на новата организация на
пазара; нужни са доверие и ентусиазъм
без строго разделение на задълженията.
- Давай-давай (Go-Go): организацията се
радва на успех (увеличаване на продажбите и пазарния дял); диверсификация на
дейността; ориентация към хората, а не
към задачите; допускат се грешки в различни области: формиране на приоритети и вземане на решения, организационна структура, делегиране на пълномощия
и др.
- Юношество (Adolescence): емоционално
израстване на организацията; стремеж за
откъсване от основателя; конфликти
между старите и новите служители; трябва да бъдат решени три групи критични
проблеми: делегиране на пълномощия,
целеполагане, промени в ръководството
(преход от предприемачество към професионалния мениджмънт).
- Разцвет (Prime): оптимална точка в развитието; тази фаза се разделя на „Ранен
разцвет” (Early Prime) и „Късен разцвет”
(Late Prime); налице е баланс между самоконтрола и гъвкавостта; утвърждаване
на система от организационни ценности,
която се споделя от всички; развиващо се
творчество и вътрешноорганизационно
взаимодействие; възходящо развитие на
основата на ясно дефинирани приоритети и ефективна функционална система;
растеж на продажбите и печалбата. През
късния разцвет се забавят темповете на
творчески решения и иновативност, като
съпротивата срещу промени се увеличава.
Упадък (Decline): следствие от натрупаните проблеми по време на късния разцвет.
- Аристократизъм (Aristocracy): незабележим преход към низходящо развитие

И. Адизес разработва модел на жизнения
цикъл на организацията, чрез който се прогнозира нейното развитие и се описва „възрастта”
й, включително наличието на болестни симптоми и пътища за лечение. Според автора всеки
„жизнен” стадий се отличава с различни мениджърски роли: производствена (функционална),
административна (систематизираща), предприемаческа (проактивна) и интегративна (органична). Балансът между тези конкуриращи се роли
стимулира разцвета на организацията, като
процесът на остаряване в нея е обратим чрез
осъществяването на подходящи промени в управленските роли и подходи. Стратегическа ос
на изследването на И. Адизес представляват
взаимовръзките растеж на организациятапромени-способности за разрешаване на проблемите, включително създаване на възможности за избягване на кризите. Жизнеспособ-
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на организацията; страх от промени и
конфликти; намаляват гъвкавостта на организацията и интересът към завладяването на нови пазари; формализация на
облеклото и традициите; не се стимулират иновациите; акцент върху миналите
резултати и краткосрочните цели.
- Салем Cити (Salem City): разрастване на
междуличностните конфликти; не се търсят истинските причини за проблемите;
увеличава се неудовлетвореността на
клиентите и др.
- Бюрократизация (Bureaucracy): множество правила и процедури; прекомерен
контрол; изкуствено поддържане на живота на организацията поради външни
фактори (например, политическа и правителствена подкрепа).
- Смърт (Death): дефицит на ресурси, лоша мотивация.
Моделът на И. Адизес се отличава с редица
предимства. На първо място, авторът предлага
решения за устойчиво развитие на организацията като извежда стратегическите рискове, които
застрашават нейното успешно функциониране.
На второ място, Адизес подчертава съществената роля на управлението на знанието за възходящото развитие на организацията. Според
него организацията представлява материализация на знанията на нейните сътрудници. Наред
с това като слабост на модела могат да се посочат неговите качествени характеристики и
липсата на количествени индикатори, които
трябва да се използват в процеса на определяне на границите на отделните стадии, включени
в модела.

-

-

-

-

Моделът на Л. Грейнер е подобен на разгледания по-горе модел на И. Адизес. Според
Грейнер максималната продължителност на
всяка фаза е 15 години, като в процеса на развитие на организацията се изменят изискванията към нейната управленска подсистема. Следователно средство за избягване на кризисните
ситуации е промяната на самата подсистема на
управление. Грейнер обединява във фазата
„Творчество” няколко от фазите на Адизес:
„Ухажване”, „Ранно детство” и „Давай-давай”.
Той дефинира фазата „Координация” („Салем
Сити” по Адизес), в рамките на която се утвърждава екипната работа, и по този начин се създават предпоставки за преодоляване на революционната фаза. Следователно, моделът на
Грейнер е незавършен за разлика от конструкцията на Адизес.
Моделът на Л. Грейнер включва следните
фази:

-
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Ръст чрез творчество - съзидателен
период (прекъснат от криза на лидерството): „интуитивна” фаза на развитие; ентусиазъм от страна на собственика; акцент върху производството и продажбата
на новия продукт или услуга; неформална система на управление; ефективни
комуникации (предимно неформални);
подем в развитието на организацията и
др.
Ръст чрез директивно ръководство
(прекъснат от криза на автономността):
вертикално и хоризонтално разделение
на труда; усъвършенстване на управленската структура, наличие на функционална организационна структура с ясно разграничени роли и задължения; стандартизация и формализация на информационната система; разширяване ролята на
контрола и бюджетното планиране; постепенно се затрудняват комуникациите
между мениджърите от различните йерархични нива, като те стават все поформални.
Ръст чрез делегиране (прекъснат от
криза на контрола): структурни промени
(нараства ролята на центровете на отговорност); разширяване на децентрализираното вземане на решения; подобряване системата на мотивация на всички
равнища чрез делегиране на пълномощия и отговорност; управление на проекти; по-голяма гъвкавост спрямо промените в бизнес средата; диверсифициране
на дейността и т.н.
Ръст чрез координация (прекъснат от
криза на доверието вследствие на увеличения бюрократизъм): разгръщане на
щабните пълномощия; подобряване на
дейността по планиране и контрол; групите за разработване на нови продукти
функционират като „индивидуални центрове на разходи”; използване на съвременни методи за стратегическо управление; растящо недоволство поради ограничените сътрудничество и информираност; забавени иновации и др.
Ръст чрез сътрудничество (прекъснат
от криза „организационна умора”): стимулиране на работата в екипи и на ефективното управление на междуличностните конфликти; ръст на самодисциплината; непрекъснато обучение и повишаване
на квалификацията; стимулиране на
творческите решения и иновациите; изграждане на матрични организационни
структури; изграждане на информационни системи, които работят в режим на

Марияна Кузманова

реално време; създаване на стратегически съюзи, сливане и поглъщане и др.
От модела на Грейнер става ясно, че са налице причинно-следствени връзки между отделните фази. При това отделните структурни звена на организацията могат да се намират в различни фази на жизнения цикъл. От друга страна, е напълно възможно в даден момент да се
запазват елементи от различни фази [3].

ганизационните цели; липса на растеж,
намаляване на печалбата и пазарния
дял, възможен е преход към гибелта на
организацията.
В заключение трябва да бъде подчертано, че
цикличното развитие на организациите предполага тяхното преминаване през различни по
своите характеристики и продължителност фази. При това то е свързано с изменения в организационната структура и в системата от формализирани правила и процедури, с различна
степен на внимание от страна на висшия мениджмънт към бизнес средата и вътрешните променливи на организацията. Във връзка с това
трябва да се подчертае, че нерядко благодарение на проактивни стратегически решения и
подходящо разработена система от приоритети
организациите са в състояние да се връщат на
предишни фази от техния жизнен цикъл и да
увеличават продължителността на някои от фазите, свързани с укрепване на растежа и подобро използване на потенциала им за развитие. Познаването на жизнения цикъл на организацията и нейното циклично развитие подпомага
ръководителите в процеса на управление на
промените и избягването на кризисни ситуации.

Специално внимание трябва да бъде отделено на модела на жизнения цикъл, разработен
от Лестер, Парнел и Карагер [8]. Авторите определят този модел като универсален, т.е. той
може да се прилага в малки и големи организации. Те разграничават пет фази, като организацията може да прекрати своето съществуване
на всяка от посочените фази:
- Съществуване (Existence): като правило
неголям размер на организацията; проста
структура; в центъра на вниманието са
жизнеспособността на организацията и
идентифицирането на клиентите и пазарите; централизирано вземане на решения; примерна възраст – до 10 г.
- Оцеляване (Survival): увеличаване размера на организацията; властта е разпределена между няколко собственици;
формализирани структура и информационна система; по-конкурентна бизнес
среда, която подлежи на анализ; ключова
цел – финансиране на растежа и създаване на отличителни компетенции.
- Успех (Success): съответства на фазата
зрялост от други модели; формализация
на управлението и контрола; формализирани длъжностни инструкции, политики и
процедури; разнородна околна среда; усложняващ се процес на обработка на
информацията.
- Възраждане (Renewal): мениджмънтът се
стреми да опрости стила на управление и
да стимулира творчеството и иновациите; дивизионална или матрична структура; сложен процес на обработка на информацията; участие на сътрудниците в
процеса на вземане на решения; водещи
се потребностите на клиентите пред интересите на членовете на организацията.
- Упадък (Decline): намалена жизнеспособност на организацията; централизирана
структура с няколко системи за контрол;
централизирано вземане на решения;
борба за власт, стремеж на ръководството за постигане на личните вместо на ор-
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CYCLYCAL ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
Mariana Kuzmanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper discusses important issues related to cyclical development of the organizations. Thus, in the center of the
study is set out key activities related to the management of change and provide flexibility in the behaviour of organizations and their potential deployment. In this cyclicity of development is the result of the action of various factors: life cycle
of technology innovation and dynamic investment activity, changes in resource prices and more. The study of regularities
in the development of organizations creates different benefits for them: using appropriate indicators for metrification of
the management, optimization of product and service portfolio, increasing the effectiveness of the leadership styles,
management of growth and mitigate the adverse effects of crises, development and implementing a proactive strategy.
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА БИЗНЕСА: ОБЛАСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Матилда Александрова
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В съвременната глобализираща се бизнес среда корпоративната социална отговорност /КСО/ все повече се
превръща в системообразуващ елемент на организационната култура и актуална стопанска практика. КСО е концепция за управление, съгласно която организацията интегрира както определени социални ангажименти, така и
загриженост относно околната среда в своята дейност. КСО е свързана с поемането и изпълнението на ангажименти от страна на бизнеса към обществото, при което се разширява техният кръг извън чисто икономическите
функции, като обхваща защитата на обществените интереси, околната среда и развитието на човешкия капитал.
Целта на разработката е да представи същността на КСО като специфично задължение на бизнеса към устойчивото икономическо развитие, утвърждаване на добронамерени отношения със служителите, подпомагане на
местните общности и на обществото като цяло за подобряване на качеството на живота. В разработката се обособяват няколко групи теории по отношение на концепцията за КСО, поставящи пред стопанската практика редица предизвикателства и акцентиращи върху специфични въпроси на социалната отговорност на бизнеса. Фокусът на тези групи варира – от правните отговорности до чисто етичните въпроси, преминавайки през екологосъобразната стопанска дейност, нагласите за благотворителност, социалната „съзнателност“ и подпомагане на
социалното „включване“. Специално място е отделено на проучването на добри управленски практики на социалната отговорност в българските организации. Тези практики се развиват успоредно с процесите на европейска
интеграция и навлизането на чуждестранни компании-инвеститори, имащи опит в тази насока. Въпреки все още
забавените темпове на възприемане на принципите на КСО у нас българският бизнес безспорно засилва своето
внимание към тези ангажименти.
Ключови думи: социална отговорност, устойчиво развитие, България.
Key words: social responsibility, sustainable development, Bulgaria.
JEL: M14, Q01.

дейност. Тези ангажименти се осъществяват
на доброволен принцип и се разпростират по
отношение на взаимоотношенията с нейните
партньори, като включват принципите на
бизнес етиката и спазването на човешките
права”. Концепцията е разгърната и във вид на
модел за социално-отговорно управление, отчитащо въздействието на различни фактори на
външната и вътрешна среда на организацията
(фиг. 1).

Увод
В съвременната глобализираща се бизнес
среда социалната отговорност все повече се
превръща в системообразуващ елемент на организационната култура. Дебатът за социалната
отговорност на бизнеса в научните среди и в
практиката се развива широко след 50-те години
на ХХ-ти век. През 1953 г. Х.Боуен издава първото задълбочено изследване, фокусирано върху тази проблематика [1]. С течение на времето
се осъществяват известни промени в терминологията, вследствие на които става популярно и
понятието „корпоративна социална отговорност”
(КСО). Очертават се и специфични области на
проблематиката, определяни като „общество/политика и бизнес”, „социален мениджмънт”,
„корпоративна отговорност/загриженост” и др.

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Потребители

Персонал
ПАЗАРИ

Доставчици

1. Подходи към разбирането на концепцията
за КСО
Въпреки наличието на разнообразни възгледи, може да се даде следното обобщаващо определение на понятието „корпоративна социална отговорност”, отразяващо възгледите на експертите на Европейската Комисия [3]:
„КСО е концепция за управление, съгласно
която организацията интегрира както определени социални ангажименти, така и загриженост относно околната среда в своята

Синдикати

ОТГОВОРНО
УПРАВЛЕНИЕ

Правителство
НПО
Екозащитници

РАБОТНО
МЯСТО

ОКОЛНА
СРЕДА

СОЦИАЛНА
ОБЩНОСТ

Местни
общности
НПО

Фиг. 1. Социално-отговорно управление – елементи и въздействия
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КСО е свързана с поемането и изпълнението
на ангажименти от страна на бизнеса към обществото, при което се разширява техният кръг
извън чисто икономическите функции, обхващайки защитата на обществените интереси,
околната среда и развитието на човешкия капитал в организациите. КСО следва да се разбира
като специфично задължение на бизнеса към
устойчивото икономическо развитие, утвърждаване на добри трудови отношения с работниците, подпомагане на техните семейства, на местните общности и на обществото като цяло за
подобряване на качеството на живота.
Развитието на концепцията за КСО се разбира и като популяризиране на определени практики на бизнеса, които носят полза не само за
него, но и за обществото – подпомагат устойчивото развитие в трите аспекта: социален, икономически и екологичен (фиг. 2). В национален,
европейски и международен план са учредени
специални награди за бизнес организациите,
отличаващи се с определени успехи и добри
практики в областта на социално отговорния
бизнес.

2. Класификация на теориите за КСО
В процеса на развитие на концепцията за
КСО се обособяват няколко различни групи теории, поставящи пред стопанската практика редица предизвикателства и акцентиращи върху
специфични въпроси на социалната отговорност
на бизнеса. Фокусът на тези групи варира – от
правните отговорности до чисто етичните въпроси, преминавайки през екологосъобразната
стопанска дейност, нагласите за благотворителност, социалната „съзнателност” и подпомагане
на социалното „включване”.
Първата група теории разглеждат КСО като стратегически инструмент за постигане на
икономически цели и, в крайна сметка, създаване на добавена стойност. Основен представител
на този възглед е Милтън Фридман, според когото „… единствената отговорност на бизнеса
пред обществото е максимизирането на печалбата на акционерите при спазване на правната
рамка и установените морални принципи.’’ [4].
Същевременно други автори подчертават, че
съобразяването с интересите на всички партньори и социални групи, както и благотворителната дейност също могат да доведат в крайна
сметка до повишаване на имиджа на организацията и максимизиране на нейната стойност [7].
Втора група теории акцентира върху разпределянето на организационните ресурси по
начин, чрез който да се постигнат дългосрочни
цели на развитието и да се формират конкурентни предимства на бизнеса. Тук се разграничават три гледни точки относно фокуса на КСО:
- инвестиции в социални и благотворителни дейности, водещи до конкурентно
предимство;
- фокусиране върху гъвкавостта и заменяемостта на използваните ресурси при отчитане на ефектите върху околната среда;
- стратегическа ориентация на определени
дейности към осигуряване на продукти за
целеви социално уязвими групи – не само на местния, но и на глобалния пазар.
Редица автори, като например М. Портър и М.
Крамър, изказват становището, че благотворителната активност може да се окаже единственият способ за поддържане на конкурентната
позиция на фирмата, като обикновено създава
по-висока „социална стойност” (полза), отколкото могат да създадат отделни дарители или
държавата. Тази позиция опонира на М. Фридман с постановката, че фирмата най-добре разбира и може да насочи правилно определени
ресурси за постигане на цели в подкрепа на дефинираната си обществена мисия [8].

Фиг. 2. Аспекти и принципи на социалноотговорния бизнес

В различните части на света се възприемат и
различни нюанси на дефиницията за КСО. Например, в Азия също се поставя акцент върху
ангажимента на стопанските организации към
икономическите, социалните и екологичните аспекти като част от устойчивото развитие, но се
извежда в явен вид и принципът за балансиране
на интересите на различните заинтересовани
страни. В Япония КСО се определя като управленски инструмент, който трябва да бъде присъщ за всяка система за управление на бизнес
организацията [5]. Освен това, социалната отговорност се разглежда и като ключов бизнес
процес в самата стопанска организация, който
има грижата да осигурява конкретни резултати в
социалната, икономическата и екологичната области.
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Трета група теории фокусира вниманието
си върху начина, по който бизнеса интегрира в
своята дейност т. нар. „социални потребности”.
Основна аргументация тук е, че бизнесът зависи
от обществото в няколко аспекта:
- самото съществуване на бизнес организацията е обусловено от задоволяване
на определени потребности и търсене на
продукт;
- продължителността на съществуването
на организацията и особеностите на жизнения й цикъл са в пряка връзка със стабилността на обществените процеси;
- възможностите за растеж на бизнеса се
обуславят от потенциала за социалноикономическо развитие (възход, стагнация и т.н.).
Социалните потребности са ключово понятие
в тази група възгледи. КСО има за цел да осигури максимална обвързаност между мисията,
стратегията и конкретните бизнес практики с
глобалната цел – да задоволи максимално тези
потребности. На съвременния етап от развитието на бизнес средата управлението на организацията е подложено на натиск от различни
страни (държава, социални групи, нестопански
организации и др.) да гарантира определени
социални ценности заедно с постигането на
своите стопански резултати. За крайно недопустимо се приема обратното – постигането на тези
резултати за сметка на жертвата на социалните
ценности. Препоръчва се интензивен социален
диалог с всички заинтересовани страни, който
да осигурява именно тези аспекти на взаимоотношенията общество-бизнес [6].

Принцип 1
Принцип 2
Принцип 3
Принцип 4
Принцип 5
Принцип 6
Принцип 7
Принцип 8
Принцип 9
Принцип 10

Четвърта група теории набляга върху
етичните принципи като фундамент на взаимоотношенията между бизнеса и обществото. В
основата на възгледите от тази група стои универсалния характер на човешките права и етичните стандарти за постигане на хармонични отношения в обществото, справедливост и добронамереност. КСО се базира на фундаменталните човешки права, приложими не само в рамката
на даден национален, но и на глобалния световен пазар [2].
С проблемите на КСО са ангажирани и много
международни организации. Сред тях изпъква
приноса на ООН със своя целева програма,
озаглавена „UN Global Compact”. Нейната активност е основана на 10 принципа на КСО
(табл. 1). Програмата е инициирана още през
1999 г. от тогавашния Генерален Секретар на
ООН Кофи Анан.
Във връзка с прилагането на принципите на
КСО още от 1997 г. е иницииран и внедряван
международен стандарт SA8000 за сертифициране на „социално-отговорна организация” [9].
Стандартът „Социална отговорност 8000” има за
цел да популяризира практиките на социалноотговорен бизнес във всички стопански сектори
в международен план. Той отличава отделни
организации като „социално-отговорни“, които
прилагат добри практики, свързани с различни
аспекти на КСО. Например, SA8000 третира детайлно правата и условията за полагане на труд,
изисквани чрез конвенциите на Международната организация по труда (ILO), прокламирани в
универсалната Декларация за човешките права
и в Конвенцията за правата на децата.

Табл. 1. Принципи на КСО според UN Global Compact
ЧОВЕШКИ ПРАВА
Бизнесът трябва да подкрепя и да се отнася с уважение към защитата на международно признатите универсални човешки права.
Бизнес организациите не трябва да допускат практики на нарушаване на човешките права.
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ
Бизнесът трябва да признава свободата на сдружаване и ефективно да приема правото на
колективно договаряне.
Бизнесът трябва да елиминира всички форми на насилствено принуждаване към труд.
Бизнесът не трябва да допуска използването на детски труд.
Бизнесът трябва да елиминира всякаква форма на дискриминация при упражняването на трудова заетост.
ОКОЛНА СРЕДА
Бизнес организациите трябва да прилагат превантивни мерки за опазване на околната среда.
Бизнесът трябва активно да участва в обществените кампании за повишаване на отговорността към природата.
Бизнес организациите трябва да работят активно за разпространение на технологии, насочени
към пестеливо използване на природните ресурси и опазването на околната среда.
АНТИ-КОРУПЦИЯ
Бизнесът трябва да съдейства за елиминиране на корупцията във всичките й форми, включително изнудването и даването на подкупи.
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родната организация за индустриално развитие
(UNIDO), Българският форум на бизнес лидерите, Българската стопанска камара, Българската
търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Американската търговска камара в България и др.

3. Концепцията за КСО в България
В България концепцията за КСО е сравнително отскоро приложима. Нейната поява се
свързана най-вече с процесите на европейска
интеграция и навлизането на чуждестранни
компании-инвеститори, имащи опит и утвърдени
практики в тази насока. Въпреки забавянето в
темповете на възприемане на принципите на
КСО у нас българският бизнес обръща все поголямо внимание на тези възможности. Ускорява се процесът на осъзнаване на значимите
ползи, които биха имали самите компании като
предпоставка за оцеляване и постигане на конкурентоспособност в условията на глобализирана световна икономика.
Една от важните инициативи в тази насока е
основаването на Българския форум на бизнес
лидерите през 1998 г. и стартирането на проекта „Стандарт за бизнес етика” през 1999 г. [10].
Развива се и българска мрежа от компании,
подкрепящи инициативата „UN Global Compact”
от 2003 г. През 2007 г. е приет и Национален
Кодекс за корпоративно управление. Впоследствие по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията на
директорите за връзки с инвеститорите в България е предложен „Наръчник на добрите практики
по КСО”, който се прилага към момента в дейността на над 130 български компании. Разработени са и индикатори за оценяване на ефективността на КСО на ниво „компания” и на национално ниво. Сред най-активните организации,
които са ангажирани с каузата на КСО, са Програмата за развитие на ООН (UNDP), Междуна-
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS: AREAS AND IMPLEMENTATION
Matilda Alexandrova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the contemporary globalized business environment Corporate Social Responsibility [CSR] emerges as a genetic
ingredient of the organizational culture and up-to-date managerial practice. CSR is considered as a managerial concept
according to which the organization integrates particular social commitments as well as environmental care in its
activities. CSR relates to the implementation of measures by the businesses towards the society out of its narrow
economic interest I nfavour of the public interests, natural environment, and the development of the human capital. The
aim of this paper is to outline the nature of CSR as a specific commitment of the business to the sustainable
development, establishment of goodwill atmosphere in the labour relations, support for local communities, and the
society in general with an overall goal – improvement of the quality of life. The paper reviews several theories regarding
the CSR concept revealing various challenges to the business practices focusing on specific issues of social
responsibility of organizations. This focus varies from the legal responsibilities to purely ethical issues emphasizing on
sustainable exploitation of natural resources, attitudes to charity, social “consciousness”, and social inclusion support.
Special attention is put on the survey of good practices of CSR in Bulgarian organizations. Such practices have been
developing simultaneously with the European integration processes and the influx of foreign investor companies having
particular experience in this respect. Although the intensity of implementation of CSR principles is still low the Bulgarian
businesses undoubtedly increases its interest toward such commitments.
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РОЛЯТА НА РИСК МЕНИДЖМЪНТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Румяна Нейкова
Висше училище по застраховане и финанси, София
Резюме
В условията на продължителна и задълбочаваща се криза, познаването и оценяването на риска в мениджмънта на индустриалното предприятие има определяща роля за неговото устойчиво развитие, за повишаване на
неговата конкурентоспособност, а в редица случаи и за неговото оцеляване. Това предполага изясняване на
същността на процеса на риск мениджмънта, на неговото влияние върху изработването на важни управленски
решения с отчитане проявлението и степента на риска. Разкриването на факторите, които влияят върху неговото
усилване или намаляване позволява на ръководния екип да предвижда рисковите ситуации и да оценява риска и
евентуалните канали, по които той може да настъпи. Сравнително точното определяне на рисковете, които се
поемат, е основание за вземане на подходящи мениджърски решения, особено при възникване на неочаквани
или екстремни кризисни ситуации в предприятието или в окръжаващата бизнессреда.
Ключови думи: риск, риск мениджмънт, рискови ситуации, степен на риска, конкурентоспособност, устойчивост.
Key words: risk, management risk, risk situations, the degree of risk, competitiveness, sustainability.
JEL: D21.

срещу която може да се извърши застраховане,
търсене на шанс, очакване на късмет и др.
Същността на риска е една и съща, но може
да бъде разгледана в различни аспекти. Те се
отнасят до всички области на стопанския, социалния и политическия живот. Затова в понятието „риск” се влага различен смисъл или се тълкува нееднозначно в съответните научни и
предметни области. Ето защо в началото на
статията се отделя внимание на общите теоретически постановки за риска, а след това се
конкретизира неговата специфика по отношение
на мениджмънта в индустриалното предприятие.
В специалната литература се предлага богато разнообразие от начини за изразяване и интерпретиране на смисъла на понятието риск.
Това разнообразие се интерпретира през призмата на съотнасяне с други подобни термини
като: потенциална опасност (възможност) за
настъпване на щети и загуби; неблагоприятно
стечение на обстоятелствата; възможност за
увреждане на интереси; вероятност за настъпване на загуба; възможност за реализиране на
вреда; неблагоприятно отклонение от очаквани
(планирани, желани) резултати; средство (шанс)
за постигане на печалба; възможност от настъпването на едно събитие, което може да повлияе отрицателно върху постигане на целите на
предприятието и др.
Голямото разнообразие на схващания и съответни дефиниции за риска по специфичен и
своеобразен начин характеризират неговата
същност. Множеството изследвания и претенциите на различните автори относно съдържанието на риска показват, че неговото наблюда-

Увод
Проблемите на устойчивото развитие на
предприятието в условията на продължителна
икономическа криза са актуални и винаги ще
носят оттенъци на рискови фактори в неговия
мениджмънт. Затова акцента на изследването
се поставя преди всичко върху същността на
риска, на неговите основни параметри и връзката между рисковите решения, качеството на
мениджмънта и устойчивостта и конкурентоспособността на индустриалното предприятие.
За това е необходимо да се анализира и обобщи съществуващото вече знание, свързано с
различните концепции в областта на риска и
риск мениджмънта и да се прецени в каква степен то може да се адаптира към мениджмънта
на индустриалното предприятие при сегашните
условия на бизнессредата, както и да се разкрият и анализират основните фактори, които влияят върху риска /позитивно или негативно/ и
каналите, по които той може да настъпи.
Целта е, чрез придобиване на основни знания за риска и тяхното допълване с нови характеристики, да се подобри качеството на риск
мениджмънта за бърза и своевременна реакция
в наситената с рискови ситуации бизнес среда,
която обкръжава индустриалното предприятие.
Определения и характеристики
Рискът представлява съзнателно излагане
на възможна опасност при преследване на някаква цел и при очакване на евентуална изгода,
възможна загуба при търговска сделка, предприемане на нещо с надежда за успех, без да
има сигурност в резултата, опасност от загуба,
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ване, проучване, оценяване и анализиране е
една обективна необходимост. Изследването и
изучаването на различни виждания за риска (за
неговата същност, определение и последиците
му за мениджмънта) на наши и чуждестранни
авторитетни учени показва, че между тях има
значителни различия, но почти всички (с малки
изключения) винаги фокусират върху едно и
също, много важно обстоятелство, характерна
черта, която лежи в основата на понятието риск.
Става въпрос за това, че почти винаги в съзнанието на хората рискът се свързва с неблагоприятни, негативни събития или претърпени загуби. Това е съвсем естествено, защото терминът риск означава преди всичко опасност. Всеки
човек свързва риска субективно, по своему, във
връзка със своята дейност, интереси, преживявания, борба за оцеляване, в зависимост от
контекста, в който се употребява или изразява.
В общия мениджмънт рискът се дефинира
като отклонение от възможните резултати, което
настъпва при определена ситуация. Обикновено
тя се определя като рискова, защото резултатите от нейния изход са трудно, или въобще непредвидими. С оглед на това рискът може да се
възприема като възможност от настъпването на
едно събитие, което може да повлияе положително или отрицателно върху постигане на целите на предприятието. По отношение на отделните обекти рискът представлява потенциална възможност или евентуалност за възникване на определено събитие, което да засегне
даден обект и да предизвика вреда (загуба, щета, неуспех, негативни, неизгодни резултати,
отклонение от желаното състояние, повреда,
унищожение на имущество или нараняване,
нещастен случай, смърт на индивида и други
беди) или да се яви като шанс за постигане на
печалба или за настъпване на щастливи събития.
По отношение на индустриалното предприятие рискът може да се определя най-общо като
„възможност за негативно отклонение от целите” или като „възможност за възникване на негативна разлика между целите и фактическите
резултати” в определена ситуация през даден
период. Той е определена степен (мяра) на вероятността предварително определени характеристики на процеси и явления да се сбъднат
или да не се сбъднат, в резултат на което в поведението на стопанските субекти и на персонала да настъпват неочаквани промени. Рискът
е свързан и с възможността да настъпи събитие,
което да повреди или унищожи обектите, които
притежава или управлява индустриалното
предприятие – неговите активи, или да повлияе
както отрицателно така и положително на резултатите от производствено-стопанската дей-

ност на предприятието. Рискът може да означава и потенциална загуба или вариации на потенциални загуби, както и неопределени косвени загуби, или възможност за непостигане на
очакваните (планираните, желаните, прогнозираните) приходи, рентабилност, пазарен дял,
разходи, доходи или печалба. Рискът е нещо,
което може да се случи във всеки един момент
и да причини значителни вреди или загуби. Така
например, индустриалното предприятие може
да загуби част от своите ресурси, да не получи
част от приходите, или да извърши допълнителни разходи при осъществяване на дейността,
поради преодоляване на последствията от реализирането на рискове. В други случай обаче,
настъпването на риска е възможно да доведе и
до позитивни, изгодни последици. В трети случаи рискът може да не настъпи, да не се реализира и тогава позицията на предприятието не се
променя.
Рискът се определя и като следствие, което
влияе на резултатите от финансово-стопанската
дейност на предприятието. В случая рискът
следва да се разбира като следствие от действие или бездействие на мениджъра и на в неговия екип, в резултат на което съществува реална възможност за получаване на неопределени
резултати от различен характер, влияещи както
положително, така и отрицателно на финансово-стопанската дейност на предприятието [3].
Неговото имущество и живота на персонала са
застрашени от най-различни рискове. Всеки
конкретен риск представлява една неизвестност,
която може да се сбъдне, една вероятна възможност или евентуалност за настъпване на
определено събитие, което може да предизвиква загуба (например, опожаряване на сгради и
загуба на имущество и на продукция на предприятието или настъпване на пътнотранспортно
произшествие с неговите транспортни средства,
кражба, неблагоприятна промяна на валутни
курсове и лихвени проценти, намаляване на
търсенето на произвежданите продукти и услуги,
обезценяване стойността на определени видове
активи и пр.) или нарушаване на здравословното състояние и физическата цялост на персонала (временно или трайно заболяване, инвалидизиране (загубване на трудоспособност и др.).
Рискът, като явление е всеобхватен и засяга
интересите на отделното предприятие и на неговия персонал в почти всички области на тяхната активност. „Често рискът е не само в това,
което имате, а и в това, което смятате да имате”
[4]. Той представлява въздействието върху
обектите и субектите, които са изложени на
опасност. Затова мениджмънтът през последните няколко години в условията на икономическа
и финансова криза има трудната задача от една
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страна да предвижда възникването на евентуалните рискови ситуации, а от друга – да предприема превантивни действия за тяхното предотвратяване или поне за частично намаляване
и балансиране на щетите.
От особено важно значение за конкурентоспособността на предприятието е предвиждането
на рисковите ситуации по отношение на дейността на персонала. По принцип трудовите
условия и производствените технологии винаги
са носители в определена степен на потенциален риск за трудоспособността и здравето на
персонала. Това важи особено за някои категории, които поради естеството на производствения процес и влиянието на странични фактори,
винаги са изложени на някаква опасност.
По интуиция всеки индивид изпитва някакво
вътрешно усещане за същността на риска, като
обикновено го свързва с нещо неочаквано, неприятно, нежелателно и дори опасно. Да се даде
обаче подходящо определение на риска, и то в
обобщен смисъл, е една от най-трудните задачи,
които трябва да се реши днес в науките, които
третират неговата проблематика. Затова, поради съществуващото многообразие при дефинирането на риска, винаги, когато се използва това
понятие неговият смисъл следва да се конкретизира и прецизира. Изборът на точната дефиниция на риска за дадената конкретна област
има съществено значение за разработването на
стратегия за сигурност и най-вече за изработване на решения за определянето на превантивните мероприятия, които могат да се проведат
за неутрализиране на смущаващите фактори
или поне за намаляване на тяхното действие.
В обобщен вид риска в индустриалното
предприятие може да се дефинира като възможен изход от дадена рискова ситуация. За разлика от голяма част от определенията, където
се акцентира върху негативните последици от
риска, в тази дефиниция се включват както нежеланите, така и желаните изходи. Това определение на риска дава добра представа за неговите качествени характеристики. Ако изходът
от дадено събитие е абсолютно предопределен,
риск няма, ако обаче е възможно и най-малкото
разнообразие на изходния резултат (независимо в позитивна или негативна посока), ситуацията е рискова. За да се оцени степента на риска,
е необходимо да се потърси начин математически да се измери възможното разнообразие
от изходи. Така например, статистиците прилагат дисперсията като прецизен инструмент за
измерване на разнообразието. Рискът може да
се оценява и по математически път. Той се
изразява количествено като степен на вероятност от настъпване на вреда (щета, загуба или
нещастен случай, инвалидизиране и др.). Мате-

матически, рискът е мярка за отклонението около една очаквана величина, степен на разсейване на стойностите около средноаритметична
величина, която се определя чрез алгоритъм.
Върху него оказват влияние вида на вредата
или загубата, която настъпва от реализирането
на различни рискове, вида на риска, свързан с
конкретен обект, поетата или трансферирана
отговорност за покриване на риска, финансовото състояние на индустриалното предприятие,
прилаганата в него производствена технология
и др.
Оценката на риска обаче не винаги може да
се сведе до прости математически формули,
защото те не могат да отчитат непрекъснато
променящите се условия и приоритети в осъществявания бизнес от дадено индустриално
предприятие и на съществуващата несигурност
и неопределеност на бизнессредата. Затова
наред с алгоритмичния подход се прилага и
евристично оценяване на риска, което позволява с определена степен на точност да се установи несигурността и неопределеността.
Благодарение на това може да се прогнозира
необходимото вярно действие за предотвратяване на риска или за предвиждане на последствията при неговото настъпване, за намаляване
на неговите последици, за разпознаване на тенденциите в развитието му и за неговото оценяване.
Обективното съществуване на риска в предприятието е свързано и с влиянието на външни
природни фактори, които настъпват извън волята на мениджърския екип и на персонала му.
Така например, явления, като земетресение,
наводнения, градушки, бури, гръмотевици, урагани и пр., представляват опасности както за
имуществото, така и за хората. Реакциите на
мениджърите в такива кризисни ситуации често
пъти са свързани с екстремни нетрадиционни
решения, за които предварително няма сигурност за успешен резултат. Съществуват обаче
и ситуации, в които персоналът е главно действащо лице, като авариите поради неспазване на
технологични изисквания или на правилата за
трудовата безопасност в индустриалното предприятие, предизвикване на екологичното замърсяване на въздуха, почвата и водата, промяна
на пазарната ситуация по отношение на произвежданите и продавани продукти, злоумишлени
действия на конкуренти и др.
Рискът в индустриалното предприятие е
свързан и с несигурността, или по-точно рискът
е несигурност, отнасяща се до настъпването на
загуба [1]. Несигурността е лично осъзнато усещане за риска в определена ситуация и има
както субективен, така и обективен характер. Тя
е комплексен психологичен параметър на субек-
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тивното ситуационно мислене и доверителност,
детерминирани от степента на информираност,
познание и практически опит, влияещи върху
поведението на мениджъра и на персонала при
вземане на решенията в конкретна ситуация [2].
Несигурността се свежда до съмненията, които
проявява мениджърът по отношение на способността му да предвижда, кои от всички възможни изходи (резултати) ще настъпят или ще се
сбъднат.
Рискът е свързан и същевременно се отличава от понятието неопределеност. При риска е
възможно частично да се оцени вероятността за
възможния изход от събитието или разпределението на изходите в групата чрез статистически
проучвания и анализи на състоянието на обектите за предшестващи периоди или чрез априорни изчисления. При неопределеността вероятността от настъпване (или ненастъпване) на
дадено събитие е неизвестна и трудно може да
се прогнозира, т.е. не се знае какво може да
настъпи, кога може да настъпи, къде и как ще
настъпи. Или с други думи при неопределеността не може да се извърши групиране на възможните изходи, за да бъдат те изучени и анализирани, поради уникалността на ситуацията и
затова не могат да се предвидят резултатите
или последствията от рисковите събития. Неопределеността в предприятието е една възможна
ситуация, отразяваща статуса на едно явление,
произтичащ и установен от разположението и
поведението на системните (фирмените) елементи (материални компоненти, процеси, явления и индивиди). Тя е налице в случаите, когато
системните елементи са разположени по определен начин, намират се в някакво състояние и
проявяват поведение на непостоянство и изменение във времето и пространството [2]. С понятието риск са тясно свързани, така също и
понятията щета, вреда, загуба и др. В практиката на управлението на индустриалното предприятие те дори се употребяват като синоними,
защото се свързват по презумпция с нарушаване на очаквания за определени резултати.

да се управлява риска, което води до неговото
овладяване и контролиране.
Рискът може да има различни източници за
възникване, но трябва да се има предвид, че
голяма част от източниците се намират вътре в
предприятието, а други са извън него и се излъчват от окръжаващата бизнес среда, която не
само, че е трудно предвидима, но напоследък е
и твърде агресивна. природни сили, действия на
хората. Той се проявява чрез множеството конкретни рискови случаи, които могат да се дължат на случайност, на промяна, както и на грешки.
Поначало рискът настъпва вследствие на
действието на случайни фактори, които предизвикват колебания в неговото проявление и възникването на вреди (щети или загуби), засягащи
както съществуващото имущество на предприятието, така и на неговия персонал и на произвежданата от него продукция. Вредите (щетите,
загубите), се причиняват от различни случайни
фактори (природна и социална среда, пазари,
субективни фактори и др.). Съществени и трудно предвидими са вредите,щетите и загубите,
причинени от природните стихии. Те възникват
случайно по отношение на хората, но напълно
закономерно според природните закони и затова трудно се предвиждат. Когато те се познават
добре , може да се направи сравнително добра
прогноза, която да намали величината на щетите и загубите.
Случайните явления или събития по начало
са обективни и настъпват независимо от волята
на човека. Но рисковете от природни стихии и
злополуки могат да възникнат и поради неопитността на мениджърите в борбата срещу тяхното настъпване или да бъдат намалени, избегнати или преодолени благодарение знанието на
мениджъра, неговия опит и интуиция, качеството на управлението и проведените превантивни
мероприятия.
Случайните фактори са от съществено значение за индустриалното предприятие, защото
пораждат събития, които не само се отразяват
негативно върху финансовото му състояние, но
променят и неговите конкурентни позиции. Те
оказват неравномерно въздействие върху дейността на отделните индустриални предприятия
– за някои причиняват значителни загуби, сътресения или катаклизми, а за други обаче, могат
да са стимул за иновации и просперитет.
Втори случай за появяването на рискова ситуация са промените, които се осъществяват в
реалната действителност. Те могат да настъпят
в производството (в суровините и материалите,
в продуктите, в техниката, в технологиите), в
законодателството (промени в данъчен и митнически режими, държавно регулиране), в ико-

Фактори и причини за възникване на риска
Определенията и характеристиката на риска
в предприятието са пряко свързани с факторите
и причините за тяхното възникване. Затова съвсем естествено е когато се търсят ефективни
мениджърски решения за предотвратяване на
риска или за намаляване и балансиране на настъпили загуби, да се търсят причините, довели
до рисковите ситуации. Разумният мениджмънт
предполага, че тяхното отстраняване е найважната задача на мениджъра и на неговия екип.
Това дава основание да се премина и към повисока фаза на мениджмънта, а именно – опит
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съществуват опасности и други заплахи, които
да не се осъзнават ясно и да не се преценяват
своевременно. По този начин, обхватът на анализа на дейността на предприятието се стеснява и важните проблеми на риска и неговото
влияние върху бизнеса остават извън този обхват.
Следваща причина за пренебрегване на риска е, че той е едно явление или събитие, което
много трудно се поддава на точна оценка и управление, затова мениджърите се опитват да го
избегнат в своето ежедневие. Има и мениджъри
на индустриални предприятия, не притежаващи
необходимите знания за риска и риск мениджмънта, които биха им позволили да провеждат
адекватни мероприятия за ограничаване, избягване или преодоляване на риска.

номическата среда (в структурата и в процесите
в икономиката, в новите пазарни условия и пазарни граници, изискващи нова бизнес логика,
във валутните курсове, в лихвените проценти, в
инфлацията и др.), в природната среда (в геоложки и метеорологически промени), в обществената среда (граждански размирици, въстания,
стачки, преврати, нарастване на криминалните
прояви и престъпността) и др.
При управлението на бизнеса в индустриалното предприятие са налице редица причини за
пренебрегване на риска. Една от тях е, че е
налице вътрешно присъщ недостатък в управлението, натрупан с течение на времето и утвърдените традиции. Стремежът на мениджърите е предимно към намаляване на разходите
и себестойността на произвежданите продукти и
услуги, към увеличение на обема и качеството
на произвежданите продукти, а вредите, които
могат да бъдат причинени от реализирането на
риска, остават на заден план.
Друга причина за пренебрегване на влиянието на риска е, че в много индустриални предприятия няма обособена длъжност „рискмениджър” или структурно звено за следене и
управление на риска, а изпълнението на тази
дейност се разглежда като част от общия мениджмънт и се възлага по целесъобразност на
мениджъра или на негов заместник или пък на
звеното за стратегическото планиране.
Третата причина се свързва с това, че някои
мениджъри на индустриални предприятия не са
склонни да поемат риск. Те вземат решения,
като пренебрегват вероятността от настъпване
на рискове, а след това не са в състояние да
преодолеят загубите и да балансират настъпилите щети. Липсата на нагласа или неумението
да се поема риск може да доведе предприятието фалит.
Четвъртата причина за пренебрегване на
риска е поради намаляване на дейността на
предприятието, вследствие на което то няма
финансови възможности за трансфер на рисковете. При подобни ситуации предприятията не
разполагат и със собствени средства или резерви за възстановяване на пострадалите обекти след възникване на рисковото събитие и могат да изпаднат във фалит. Освен това е възможно в дадено индустриално предприятие да

Заключение
Рискмениджмънтът трябва да се разглежда
като нова управленска функция, която изисква
специфични компетенции и нови знания в областта на риска в индустриалното предприятие.
Появата и потребността от тази функция са логически обосновани от новите ситуации в окръжаващата бизнессреда и необходимостта да се
осигури конкурентоспособността на предприятието.
Функцията на рискмениджмънта се фокусира
от една страна, върху нови знания и компетенции за риска и възможностите за неговото предвиждане и прогнозиране, и от друга - върху
потенциалните възможности риска да се управлява в определени граници
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THE ROLE OF THE RISK MANAGEMENT FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
Rumyana Neykova
Higher School of Insurance and Finance, Sofia, Bulgaria
Abstract
In a long and deepening crisis, the knowledge and risk assessment in the management of industrial enterprise a pivotal role for sustainable development, increase its competitiveness, and in some cases its survival. This involves clarifying the nature of the risk management process, its impact on the development of important management decisions, taking into account the appearance and degree of risk. Disclosure of the factors influencing its boost or cut allows the management team to anticipate risky situations and evaluate risks and potential channels through which it can occur. Relatively accurate assessment of the risks to be covered is the basis for making appropriate management decisions, especially in cases of extreme emergency or unexpected situations in the plant or in the surrounding business environment.
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Резюме
Емпирично проучване на вътрешното предприемачество предполага изследването на две основни направления. Първо, да се установят параметри на организационната среда, които формират и развиват вътрешното
предприемачество и второ, да се разкрият вътрешните предприемачи в рамките на организацията. Резултатите
от проведеното изследване по посочените направления доказват хипотезата на проучването, а именно: съществуването на среда за формиране и развитие на вътрешно предприемачество, предопределя наличието на вътрешни предприемачи в малките и средни фирми и оказва съществено влияние върху формирането на принципите на проектния мениджмънт на организацията и функционалните й области на устойчиво развитие.
Ключови думи: предприемачество, предприемаческо управление, вътрешно предприемачество, проектен
мениджмънт.
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направления. Първо, да се установят параметри на организационната среда, които формират
и развиват вътрешното предприемачество и
второ, да се идентифицират и анализират вътрешни предприемачи в рамките на организацията.

Увод
Вътрешно предприемачество е продукт на
съвременни обективни обществени и личностни
тенденции в рамките на организацията (индивидуално, екипно вътрешно предприемачество) и
извън нея (външни предприемачески звена). В
тесен смисъл, вътрешното предприемачество
се асоциира със създаването на нов венчър бизнес организационно начало за генериране и
реализиране на предприемачески идеи с цел
организационно развитие. В широк смисъл, вътрешното предприемачество представлява изграждането и развитието на организационна
среда, подкрепяща формирането и реализирането на предприемачеството (предприемаческите инициативи) на организацията [1, 2, 3].
В това отношение, емпиричното изследване
на вътрешното предприемачество във фирмите
в България предполага изследването на две

Резултати от проведено емпирично изследване и дискусия
Една от първостепенните задачи на настоящото проучване е да се установят нагласите на
ръководителите - предприемачи относно
вътрешното предприемачество. Резултатите
от извършено анкетно проучване през 2010 година на 20 малки и средни организации в България показват, че са налице положителни управленски ориентации за формиране и развитие
на вътрешното предприемачество в изследваните организации (табл. 1).

Табл. 1. Насърчавате ли политиките по формиране и развитие на вътрешно предприемачество във фирмата?
Променлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
Валидни случаи
Да
19
95,0
100,0
100,0
1
5,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0

посока, т.е. планират, организират, ръководят
и контролират процеса на формиране и развитие на вътрешно предприемачество.
Близо половината от анкетираните предприемачи - собственици осъществяват политиката
си в посока на утвърждаване на вътрешното
предприемачество в продължение на пет и повече години. Приблизително същият е относи-

По-точни индикатори на проявлението на
вътрешното предприемачество в малките и
средни фирми дават следващите разрези на
проучването. Резултатите, отразени сочат, че 75
на сто от анкетираните организации имат работеща система от правила и мерки за стимулиране и развитие на вътрешното предприемачество, 45% от тях полагат системни грижи в тази
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телният дял на предприемачите, които споделят
за наличието на работеща система в подкрепа
на вътрешното предприемачество едва през

последните една – две години от фирменото си
развитие.

Табл. 2. Полага ли Вашата организация системни грижи в посока на стимулиране и развитие на вътрешното предприемачество?
Променлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
Валидни случаи
Да
9
45,0
52,9
52,9
Не
1
5,0
5,9
58,8
Не мога да преценя
7
35,0
41,2
100,0
Общо
17
85,0
100,0
3
15,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0

По-конкретен анализ на вътрешното предприемачество дават резултатите от анкетното
проучване, отразени в следващите четири таблици (табл. 3-6.) Те показват какви инициативи
осъществяват организациите, с цел формиране
и реализиране на вътрешното предприемачество. Внимателният анализ на табличния материал налага следните изводи:
- Едва 20% от респондентите имат готовност за създаването на екип, отговорен
за иновации. Този факт е показателен за
оценката и „значимостта” на екипа и на
екипния труд в българските малки и
средни предприятия от месната промиш-

-

леност, като предпоставка за осъществяване на вътрешно предприемачество.
Индиректен извод тук е свързан с готовността на предприемача - собственик на
делегира управленски функции на екип
от вътрешни предприемачи. Именно този
индиректен извод се потвърждава и от
следващото обобщение;
Резултатите сочат, че ръководителите от
месния бизнес са склонни да наемат
служители – новатори, да обучат вътрешни предприемачи, но не и да им делегират официално управленски правомощия и управленски отговорности.

Табл. 3. Какви инициативи намират приложение във Вашата организация?
Подбор и назначаване на служиПроменлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
тели – иноватори
Валидни случаи
Да
8
40,0
53,3
53,3
По-скоро да
5
25,0
33,3
86,7
По-скоро не
1
5,0
6,7
93,3
Не
1
5,0
6,7
100,0
Общо
15
75,0
100,0
5
25,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0
Табл. 4. Какви инициативи намират приложение във Вашата организация?
Създаване на отдел или екип,
Променлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
отговорен за иновациите
Валидни случаи
Да
3
15,0
23,1
23,1
По-скоро да
2
10,0
15,4
38,5
По-скоро не
5
25,0
38,5
76,9
Не
3
15,0
23,1
100,0
Общо
13
65,0
100,0
7
35,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0

В резултат на преведените две дълбочинни
интервюта с ръководители на фирми, се установяват и други разрези на изследването. На
първо място, предприемачите - собственици
споделят своята готовност да инвестират далеч
повече ресурси за формиране и развитие на

вътрешно предприемачество, т.е за обучение,
кариерно развитие и пр. Съобразно условията
на средата, те отчитат обаче липсата на достатъчен финансов ресурс като основна причина
да не инвестират приоритетно в това направление. На следващо място, ръководителите конс-
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татират и множеството други проблеми, съпътстващи фирменото оцеляване и развитие в стра-

ната ни, и по-конкретно в този отрасъл.

Табл. 5. Какви инициативи намират приложение във Вашата организация?
Назначаване на служители като
Променлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
ръководители на даден проект
Валидни случаи
Да
3
15,0
25,0
25,0
По-скоро да
8
40,0
66,7
91,7
По-скоро не
1
5,0
8,3
100,0
Общо
12
60,0
100,0
8
40,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0
Табл. 6. Какви инициативи намират приложение във Вашата организация?
Обучение на служители и ръкоПроменлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
водители в креативност
Валидни случаи
Да
8
40,0
61,5
61,5
По-скоро да
2
10,0
15,4
76,9
По-скоро не
2
10,0
15,4
92,3
Не
1
5,0
7,7
100,0
Общо
13
65,0
100,0
7
35,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0
Табл. 7. Има ли във Вашата организация служители – вътрешни предприемачи – хора с идеи за иновации
и тяхната реализация?
Променлива
Процент
Валиден процент Кумулативен процент
Валидни случаи
Да
13
65,0
76,5
76,5
Не
3
15,0
17,6
94,1
Не мога да преценя
1
5,0
5,9
100,0

Освен посочените условия за развитие на
вътрешното предприемачество, анкетното проучване доказа необходимостта и от редица други предпоставки. Сред най-важните такива, ръководителите определят „липсата на твърде
бюрократични организационни структури” - 80%,
и „добрите комуникации между функционалните
специалисти и ръководителите” – 75% и др.
Следващият разрез на изследването на вътрешното предприемачество се отнася до уста-

новяване на вътрешни предприемачи в рамките на проучваните организации. По този
въпрос, близо 70% от респондентите отговарят
утвърдително. В по-конкретен план, най-голям е
броят на ръководителите, които определят, че
вътрешните предприемачи достигат най-много
до 5% от общия средносписъчен състав в техните организации (табл. 8).

Табл. 8. Има ли във Вашата организация работеща система от правила и мерки за стимулиране на иновативността и креативното мислене на Ваши служители? Има ли във Вашата организация служители – вътрешни предприемачи – хора с идеи за иновации и тяхната реализация?
Има ли във Вашата организация служители
– вътрешни предприемачи – хора с идеи за
Общо
иновации и тяхната реализация?
Да
Не
Не мога да преценя
Има ли във Вашата организация
Да
12
2
1
15
работеща система от правила и
Не
0
1
0
1
мерки за стимулиране на иноваНе мога да
тивността и креативното мислене
1
0
0
1
преценя
на Ваши служители?
Общо
13
3
1
17
P – мярка за значимостта на резултата - 0,00; V – коефициент на Крамер – 0,78.
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предприемаческото управление в организацията.

Заключение
В заключение, изведените емпирични резултати и направените на тази база анализи
потвърждават положителните нагласи и конкретните инициативи на една голяма част от изследваните ръководители в подкрепа на вътрешното предприемачество и вътрешните предприемачи.
Вътрешното предприемачество представлява на първо място среда, а на следващ
план - хора, вътрешни предприемачи. В резултат на проведеното анкетно изследване и
дълбочинни интервюта, се установява по емпиричен път, че между посочените показатели погоре съществува силна корелационна връзка.
Резултатът от проведения корелационен анализ
доказва твърдението, че съществуването на
среда за формиране и развитие на вътрешно
предприемачество, предопределя наличието
на вътрешни предприемачи в малките и
средни фирми.
Новаторските инициативи на вътрешните
предприемачи, от своя страна, имат важно значение за развитието на проектния мениджмънт,
и в частност на управлението на проектния мениджмънт. Подобен подход, не на последно
място, има съществена роля за развитието на
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THE ROLE OF INTREPRENEURSHIP IN THE CONSEPT OF PROJECT MANAGEMENT
IN ORGANISATION
Julian Narlev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The empirical research of the intrepreneurship involves two main streams. First – to be established and defined factors of organizational environment for develop intrepreneurship; second – to discover the intrapreneurs in the companies.
The results of the conducted research prove the hypothesis of this paper: the presents of environment that shapes and
develops intrepreneurship predetermines the presents of intrapreneurs in SME. Intrepreneuership gives a significant
influence on the formation of the principles of project management of the organization.
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Предмет на проучване в настоящия доклад са икономическите категории – предприемаческа активност и иновационен потенциал на малките и средни фирми в България. Проведено емпирично изследване доказва, че високата иновационна активност, предопределя организационни резултати, които имат важно значение за формирането и развитието на проектния мениджмънт.
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тавеното ограничение, най-голям е броят на изследваните организации с персонал от 11 до 50
човека - 11 организации, следвани от фирмите с
персонал от 50 до 250 човека – 7 организации, и
две фирми с персонал над 250 души. Така
сформирана извадка отговаря в не малка степен на общото разпределение на фирмите от
местната индустрия в страната.
Основните методи за събиране на емпирична
информация са посочени съобразно реда на
тяхното приложение в доклада, а именно: наблюдение, анкетно проучване, изследване на отделни случаи, включващи провеждането на
дълбочинни интервюта със собственици – предприемачи от месната индустрия.
Тъй като променливите, предмет на настоящото изследване, са представени на слабите
измервателни скали - номинална и ординарна, в
такива случаи се ползват т. нар. непараметрични методи за оценка на параметри и проверка
на хипотези. Те се осъществяват най-често с
използването на Хи² - анализа и някои методи
за оценка на теснотата на връзката.

Увод
Предмет на проучване в настоящия доклад
са икономическите категории – предприемаческа активност и иновационен потенциал на малките и средни фирми. Изследването, представено в настоящата статия цели да докаже в найобщ план приложението на принципите на
предприемаческия мениджмънт в малките и
средни фирми на примера на месната индустрия на Р. България.
Проучването и анализът на посочените погоре категории в рамките на организациите, на
примера на месната индустрия, предполага дефиниране на определени показатели, както
следва:
- Основните показатели за оценка и анализ на предприемаческия мениджмънт
обобщават критериите за изследване на
предприемаческите функции (иновативност, растеж и развитие, поемане на
риск, създаване на нови работни места),
както и управленските такива (планиране, организиране, ръководство и контрол).
- Всеки един от показателите бива конкретизиран посредством серия от подпоказатели, например: „иновативност” се
анализира посредством променливите:
относителен дял на разходите за технологично обновяване; относителен дял на
разходите за НИРД; относителен дял на
персонала, зает с НИРД; използване на
съвременни информационни технологии
и системи за управление в малките и
средни фирми от месната индустрия и
др.
Съобразно ограниченията на изследването, в
целевата извадка не попадат т. нар. микропредприятия по смисъла на ЗМСП. В синхрон с пос-

1. Анализ на резултати от проведено емпирично изследване
Идентифицирането на предприемаческата
активност и иновационния потенциал, определящи характера и приложението на предприемаческия мениджмънт обхваща показателите:
ръст на персонала спрямо предходната година, оборот и ръст на оборота, риск и иновационна активност. Ето защо, именно тези
показатели са проучени по-детайлно.
Един от най-характерните индикатори за
предприемаческо управление в изследваните
организации е нарастването или намалението
на персонала спрямо предходна година. Резултатите от проведеното анкетно проучване,
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отразени в табл. 1. и 2, сочат, че 80% от фирмите през 2008 година бележат ръст на нараства-

не на персонала, намаление отчитат само две
организации.

Табл. 1. Ръст на нарастване на персонала спрямо предходната година
Ръст на нарастване, в %
Променлива
Процент Валиден процент Кумулативен процент
Валидни случай
0-5%
8
40,0
40,0
40,0
5-10%
4
20,0
26,7
66,7
Над 100%
1
5,0
6,7
93,3
Без промяна
1
5,0
6,7
100,0
Общо
18
80,0
100,0
2
20,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0
Табл. 2. Ръст на намаление на персонала спрямо предходната година
Ръст на нарастване, в % Променлива
Процент Валиден процент Кумулативен процент
Валидни случай
0-5%
2
20,0
100,0
100,0
18
80,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0

Следващият показател за идентификация на
предприемаческото управление е иновационната фирмена активност. За целта се изследват съвкупност от подпоказатели, като например: разходи за НИРД, за технологично оборуд-

ване, приходи от иновации и пр. Съобразно резултатите в табл. 3, близо 90% от фирмите правят разходи за НИРД, а от тях половината заявяват своето участие в рамките на 5-10% в
структурата на разходите на организацията.

Табл. 3. Относителният дял на разходите за НИРД в структурата на разходите на фирмата за последната
отчетна година
Променлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
Валидни случаи
0-5%
5
25,0
27,8
27,8
5-10%
9
45,0
50,0
77,8
10-50%
3
15,0
16,7
94,4
Не мога да отговоря
1
5,0
5,6
100,0

Далеч по-голям е процентът на организациите, които правят разходи за технологично обновление (табл. 4). Този факт показва основен
акцент в управлението на фирмите, съобразно

пазарните възможности и заплахи, както и е показателен за насоките за тяхното бъдещо развитие.

Табл. 4. Относителен дял на разходите за технологично оборудване в балансовата стойност на материалните активи
Променлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
Валидни случаи
0-5%
4
20,0
22,2
22,2
5-10%
7
35,0
38,9
61,1
10-50%
7
35,0
38,9
100,0
2
10,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0

Изследваните организации по посочените погоре показатели се вписват в общата за месната
индустрия тенденция – да се влагат най-много
средства в технологично обновление и иновации. Те, от своя страна, са гарант за промени в
системите за контрол и управление, здравословни и безопасни условия на труд, повишаване
на качеството на храните и пр.

От една страна, високите разходи за технологично обновление са свързани с технологиите
като рисково звено в процесите на преструктуриране на сектора, особено що се касае до малките фирми. Същевременно, този показател има
отношение и с високите разходи за въвеждане
на системи за контрол и безопасност на храните
– база за сертифицирането на организациите от
месната индустрия.
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В процеса на присъединяване на страната ни
към ЕС, а и след този период, на фирмите се
наложи в кратки срокове да инвестират средства в нови, иновативни за тях направления. Иновационната активност в сектора като цяло в не

малка степен има за цел адаптиране към изискванията на Общия Европейски пазар. Резултатите от табл. 5 сочат, че направените иновации
са изпълнили своите цели.

Табл. 5. Относителен дял на приходите от иновации в общия обем на приходите на организацията
Променлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
Валидни случаи
0-5%
5
25,0
27,8
27,8
5-10%
9
45,0
50,0
77,8
10-50%
4
20,0
22,2
100,0
Общо
18
90,0
100,0
2
10,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0

Наградите за иновационната активност не са
приоритет на управлението. Едва две от изследваните организации имат получени награди
за иновации – три златни медала от Пловдивски
панаир. Причините, според проведеното изследване за това са: липсата на директна връзка
между получени награди и пазарното присъст-

вие на организацията; акцентът върху други
процеси и аспекти на развитие; недооценяване
на значимостта на наградите, медийната „подкрепа” в тази насока и пр. В резултат на посочените аргументи, се установява, че основно приходите от иновации са своеобразни награди
за ръководителите предприемачи.

Табл. 6. Имате ли награди за иновации?
Променлива Процент
Валиден процент
Валидни случаи
Да
Не
Общо
Липсващи случаи
Общо

2
17
19
1
20

10,0
85,0
95,0
5,0
100,0

10,5
89,5
100,0

Въведените системи за контрол на качеството и условия на труд, новите продукти, новите
пазари и технологичното развитие са доминиращи направления на иновационен растеж на
фирмите в месната индустрия (табл. 7–11).
Следващо място по значимост има повишаване квалификацията на служителите и иновациите в цялостния фирмен мениджмънт. Сле-

Кумулативен процент
10,5
100,0

дователно, важен извод, с пряко отношение към
на вътрешното предприемачество и предприемаческото управление е, че развитието на човешкия фактор в изследваните организации
от месния сектор е последващ и обслужващ
развитието на продуктите, пазарите и технологиите.

Табл. 7. Какви иновации са направени във Вашата организация през последните 1-3 години?
Въведена система за контрол на качеството и
Валиден
Кумулативен
Променлива
Процент
безопасни условия на труд
процент
процент
Валидни случаи
Да
19
95,0
100,0
100,0
1
5,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0
Табл. 8. Какви иновации са направени във Вашата организация през последните 1-3 години?
Променлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
Валидни случаи
Да
16
80,0
94,1
94,1
Не
1
5,0
5,9
100,0
Общо
17
85,0
100,0
3
15,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0

27

Юлиян Нарлев

Табл. 9. Какви иновации са направени във Вашата организация през последните 1-3 години?
Променлива
Процент
Валиден процент
Кумулативен процент
Валидни случаи
Да
15
75,0
83,3
83,3
Не
3
15,0
16,7
100,0
Общо
18
90,0
100,0
2
10,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0

При изследване на показателя, отразен в
табл. 10, следва да се отчете факта, че въпреки
относително слабата иновационна активност по
повод на квалификацията на персонала в изследваните организации, по този показател месният сектор дели първо място, заедно с производителите на плодови и зеленчукови консерви
в структурата на ХВП. Същевременно, квалификацията на персонала е сред основните рискови
фактори при приложението на добрите произ-

водствени практики в месната индустрия, особено при малките и средни предприятия.
Според резултатите от анкетното проучване,
над половината от анкетираните собственици
инвестират в подобряване на цялостния мениджмънт като следващо приоритетно направление на фирменото развитие. Този факт е своеобразна предпоставка и важно условие за
приложението и предприемаческия мениджмънт и вътрешното предприемачество в изследваните организации.

Табл. 10. Какви иновации са направени във Вашата организация през последните 1-3 години?
Промяна в квалификацията на
Променлива
Процент
Валиден процент Кумулативен процент
персонала
Валидни случаи
Да
11
55,0
78,6
78,6
Не
3
15,0
21,4
100,0
Общо
14
70,0
100,0
6
30,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0
Табл. 11. Какви иновации са направени във Вашата организация през последните 1-3 години?
Иновации във фирмения мениПроменлива
Процент
Валиден процент Кумулативен процент
джмънт
Валидни случаи
Да
9
45,0
69,2
69,2
Не
4
20,0
30,8
100,0
Общо
13
65,0
100,0
7
35,0
Липсващи случаи
Общо
20
100,0

По отношение на следващия показател –
ръст на оборота, всички изследвани 20 организации отчитат ръст на оборота спрямо предходна година. Над половината от отговорилите
предприемачи отчитат ръст в рамките до 10%,
значителен такъв в рамките на 10-50% отбеляз-

ват приблизително същия процент фирми. Настоящият показател, редом с ръста на нарастване на персонала имат основно, определящо
значение при идентифициране на предприемаческото управление в малките и средни фирми.

Табл. 12. Темп на нарастване на оборота спрямо предходната година в %
Променлива
Процент
Валиден процент Кумулативен процент
Валидни случаи
0-5%
7
35,0
35,0
35,0
5-10%
4
20,0
20,0
55,0
10-50%
8
40,0
40,0
95,0
50-100%
1
5,0
5,0
100,0
Общо
20
100,0
100,0

По повод на последния, но не по значимост
показател, близо 70% от ръководителите отчитат риска за неотделим от успеха. Около поло-

вината респонденти са привърженици на т. нар.
умерен риск, а почти същият е относителният
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дял ръководителите, които предпочитат високия
бизнес риск.
В сравнителен план, изследването установи,
че предприемачите – собственици в проучваните големи и средните фирми са по-склонни да
рискуват в сравнение с ръководителите от т.
нар. малки фирми. Една от основните причини
за това е по-големият финансов или кредитен
ресурс, с които разполагат големите и средни
фирми от този сектор.

-

преструктуриране в сектора и динамично
променящите се условия страната.
Високата иновационна активност, кореспондираща с показателя бизнес риск,
предопределят и резултатите на фирмите, с важно значение за формирането и
развитието на проектния мениджмънт.
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Изводи и обобщения
В резултат на извършеното проучване относно идентифициране на предприемаческото управление, на иновационната активност
и потенциал в малките и средни фирми, на
примера на месната индустрия, могат да се
направят изводите:
- Изследваните организации от месната
индустрия са новатори Те са ориентирани към иновативни конкурентни предимства като технологии, продукти, пазари,
системи за контрол на качеството. Посочените конкурентни предимства за взаимосвързани и показват силно изразената
пазарна ориентация на фирмите в бранша.
- Проучваните организации са склонни към
поемане на бизнес риск, който неминуемо съпътства протичащите процеси на

INNOVATION POTENTIAL OF THE COMPANIES IN BULGARIA – A FACTOR FOR
DEVELOPMENT OF PROJECT MANAGEMENT
Julian Narlev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The subject of research in this report is the economic categories – entrepreneurship activities and innovation potential in SMS – companies in Bulgaria. The research generally proves strong relationship between organization results and
innovation activities in some of tested companies. This fact is of great significance for the development and scope of
project management.
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Докладът представя резултати от проучване на иновационната активност на мебелните предприятия в България. Липсата на представителни проучвания по проблема, наложиха при нейното измерване и оценяване да се
възприемат общоприети и използвани в ЕС дефиниции и показатели (Европейската комисия, ОИСР и Ръководството на Осло), които да позволяват сравнимост и възможност за открояване на добрите практики по отношение
на различните видове иновации. Оценката на иновационната активност на МСП от мебелния сектор в България
се прави на базата на разходите за иновационни дейности и приходите от иновативни продукти за последния
отчетен период от статистическите служби в ЕС и България – 2006-2008 г., на базата на представителна извадка
от 551 малки и средни мебелни предприятия.
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Key words: innovation activity, Community Innovation Surveys, Oslo manual, SMEs in furniture branch.
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икономически организации и специализирани
изследвания в областта. Представените определения в по-голяма степен са базирани на
международно възприети и прилагани определения на ОИСР, Ръководство на Осло-2005, Европейска комисия, Евростат.
В основата на множеството определения на
понятието е проблемът, че авторите определят
иновациите или само като дейност или само
като резултат [4].
В най-общ смисъл под иновация (латинското
in (във) и novatio (новост) – въвеждам нещо ново, нововъведение) се разбира нещо, което не е
съществувало до момента и същевременно е
приложимо на практика.
На микро равнище, фирмените иновации в
Иновационните изследвания на ЕС (CIS) се определят като: като нов или значително усъвършенстван продукт (стока или услуга), въведени
на пазара или в рамките на едно предприятие
или нов или значително подобрен процес. Те се
основават на резултатите на нови технологични
разработки, нови комбинации на съществуващи
технологии или използване на други знанията,
придобити от предприятието.
Официално приетата и използвана в ЕС класификация на фирмените иновации ги разделя
на 4 вида нововъведения (области), които могат да бъдат направени в едно предприятие:
продуктови и процесни (технологични), организационни и маркетингови (нетехнологични), които за периода 2006-2008 г. CIS допълва с екоиновации [7].
Иновацията представлява резултатът от
иновационната дейност на предприятията и
нейния вид зависи от конкретния вид иноваци-

Увод
В икономическата литература процесът на
преход от индустриална и постиндустриална
към иновационна икономика се отбелязва в края
на XX в. и началото на XXI в. (т.нар. Пети цикъл
на Кондратиев). В индустриалната икономика
усъвършенстването на продукцията се постига с
приложение на нови знания за ресурси, оборудване, труд, а в иновационния тип – това развитие се постига с прилагане на нови знания за
съществуващите такива. При този тип иновационните процеси изискват постоянно управление
най-вече на фирмено ниво, защото на практика,
новите продукти, процеси, методи и подходи се
създават в различните етапи на производствения процес. Тези нововъведения са сочени от
редица автори за един от най-важните индикатори за конкурентоспособност на микро равнище.
Малките и средни предприятия (МСП) са доминиращи предприятия в европейските икономики, в т.ч. в българската икономика. Формирането на иновативността на страната ни е в пряка зависимост от иновационната дейност на работещите малки и средни предприятия.
1. Теоретико-методични основи на измерване и оценка на иновационната активност на
предприятията
1.1. Роля на иновационните процеси, дейности
и резултати за съвременните предприятия
При изследване на иновационната активност
на предприятията на фокус е понятието иновация и свързаните с него понятия и определения.
Съществуват множество определения на иновация на чуждестранни и български автори,
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онни дейности, които се осъществяват в тях.
Съгласно дефиницията на ОИСР: „Иновационни дейности са всички научни, технологични,
организационни, финансови и търговски мерки,
които в действителност са предназначени да
доведат до внедряване на иновации. Някои
иновационни дейности сами по себе си са иновативни, други не са нови дейности, но са необходими за внедряване на иновации”.
Иновационната активност на предприятията се определя от съвкупността от иновационни дейности, насочени към пазарна реализация
за период от 3 години, независимо от степента
на иновативност – за фирмата или пазара. Тя се
измерва в зависимост от възприетите подходи
(исторически или бенчмаркингов), а нейната
оценка се осъществява на базата на извършените разходи за иновационни дейности и приходи от въведените нови продукти и/или процеси
на пазара. Иновационните изследвания в ЕС
(CIS) акцентират на въведените нови продукти,
като краен резултат и оценяват резултатите от
иновационите дейности на базата на реализирани нови продукти на пазара.
За характеризиране на иновационната активност на предприятията се използва понятието иновативност - способността и готовността
му да провежда иновационна дейност.
Възприема се понятието иновационна интензивност, която отразява степента на иновативност на предприятията и нововъведенията, които те правят - за пазара, или тези, които
са новост за съответното предприятие. Установява се, че българските МСП осъществяват
предимно иновации с ниска степен на новост,
обяснимо с техния мащаб, ресурси и стратегии.
Установява се, че преработващата промишленост е сред секторите с най-голям принос за икономическия растеж (в т.ч. мебелната
промишленост), който произвежда висока брутна добавена стойност. [4]

циалните статистически служби в страните от
ЕС – 2006-2008 г.
Единици на наблюдение са предприятията от
нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече наети лица по икономически дейности в
страните, съобразно класификатора на икономически дейности (NACE Rev. 2). Изследванията акцентират на МСП, определяйки големите
предприятия като иновативни. Показателите за
иновационна дейност във въпросника са групирани в следните раздели:
- Обща информация за предприятието;
- Видове иновации и резултати;
- Източници на информация за иновации;
- Цели на иновационната дейност;
- Иновационната дейност и разходи за
осъществяването й;
- Иновационно сътрудничество;
- Публично финансиране на иновации.
В синтезиран вид, логическата последователност на въпросника е: иновационни цели и
идеи, иновационни дейности и иновационнни
резултати.
а) Цели на иновационната дейност и
източници на информация за иновации
Целите и идеите на предприятията по отношение на нововъведенията предопределят тяхната иновационна активност. Те са провокирани
от вътрешни за предприятието и външни фактори, които се проявяват във взаимодействието на
предприятието с други организации. Могат да
бъдат разнообразни и под различни форми и
аспекти – производствени, управленски, финансови, екологични.
Иновационни дейности по видове
иновации и разходи, свързани с тях
Иновационната активност зависи от иновационните дейности и резултати, извършвани в
предприятията за 3-годишен период. Конкретните иновационни дейности, извършвани в предприятията, за които се правят разходи в това направление, са:
- НИРД, извършена в предприятието;
- НИРД, предоставена от друго предприятие;
- придобиване на машини, оборудване и
софтуер, свързани с иновации;
- придобиване на външни знания, свързани
с разработване на продуктови и процесни иновации;
- обучение, свързано с иновации;
- маркетингови дейности по представяне на иновациите;
- технически и подготвителни процедури
за производство на новите или усъвърб)

1.2. Методика за наблюдение и оценка на иновационната активност на предприятията в
ЕС
Официално възприетата методология за
оценка на иновациите в предприятията от страните-членки на ЕС е изготвена съобразно препоръките в Ръководството на Осло (Oslo
manual) – трето издание, 2005 г. Главното предназначение на ръководството е да дефинира
понятия, свързани с изучаването на иновационния процес в сектора на индустрията и да посочи възможностите за тяхното измерване.
Въпросникът за наблюдение на иновационното представяне на фирмите в ЕС, съдържа
показатели, които отразяват иновационната активност през последния отчетен период от офи-
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шенствани продукти и за внедряването
на новите или усъвършенствани процеси.
-

Резултати от иновационната дейност
Резултатите от иновационната дейност отразяват реализираните технологични нововъведения (продуктови и процесни) и най-вече новите
продукти, въведени на пазара (нови за пазара
или нови за предприятието) за период от 3 години.
в)

равлението на доставките (SCM), използване на електронната търговия като модерен пласментен канал и др.
Анализът на състоянието на проблема
установява, че основните критерии за
иновативност на мебелните предприятия,
са свързани с технологичното развитие и
усъвършенстване, и съчетание на ресурсите на предприятията по нов начин.

2.2 Фактори за иновационна активност на
МСП
Факторите за иновационна активност според
Кантер са: [6]

2. Предпоставки за иновационна активност
на МСП за производство на мебели в България
2.1. Тенденции в производството на мебели в
ЕС
- Тенденцията на увеличение на производството и заетите в мебелните предприятия в ЕС и България, започнала през
2005 г.
- Направените проучвания относно иновативността и конкурентоспособността
на мебелните предприятия в ЕС, показват, че в най-голяма степен зависят от
качеството.
- В повечето европейски страни мебелното производство представлява между 24% от БВП.
- Преобладават предприятията с до 250
заети.
- Тенденцията на увеличение на производството и заетите в мебелните предприятия в ЕС, започнала през 2005 г. през
2008 г. е прекъсната и мебелните предприятия се налага да работят в нови икономически условия, дизайна на мебелите. Тяхното равнище е пряко свързано с
внедряване на нови продуктови и технологични процеси, организационни и пазарни промени, както и такива с екологична насоченост.
- Използването на съвременни материали – новите видове олекотени плочи от
леки дървесни материали (тип „пчелна
пита“, „сандвич“ и др.), шумопоглъщащи,
огъваем шперплат, термодървесина,
„течна дървесина“, са основна част от
продуктовите иновации.
- Интегрирането на дизайна, производството и маркетинга, е сложен процес,
включващ управление на етапите от създаването на продукта до комерсиализацията му. В сърцевината на този процес
е приложението на ИКТ, които имат решаваща роля за подпомагане на иновационния процес: CAD, CAM, CAE, eбизнес инструменти за подпомагане уп-

Табл. 1. Фактори за иновационна активност
Характеристика и съФактор
държание
1. Големина на предп- брой и размер на
риятието (иновационнамебелните предпта активност нараства с
риятия
увеличаване на броя на форми на организаетите в предприятието)
зация на производството
2. Възраст на машини- инвестиции в оботе и оборудването (инорудване и възраст
вационната активност е
на
използваните
по-голяма в предприятиямашини
та с по-нови машини и използване на ИКТ
оборудване, и обратно –
в мебелното пронамалява с остаряването
изводство и реалина оборудването).
зация
3. Образование и ква- образование на рълификация на предприеководния и технимачите и служителите
чески персонал в
(иновационната активност
предприятията
зависи от предприемачес- заплащане на раката култура и опит,
ботниците и слувключващи склонност към
жителите.
нововъведения).
4. Финансиране (инова- задлъжнялост
на
ционната активност нафирмите от мераства с облекчаването на
белния сектор
достъпа до финансиране, източници на среди обратно – намалява с
ства за финансиограничаването му).
ране на иновационни дейности

Основните изводи, произтичащи от анализа на факторите за иновационна активност, са:
- Мебелната промишленост е част от Дървообработващата и мебелна промишленост, в която се произвежда около 2,6% от
общия БВП на страната и малко над 20% от
този на преработващата промишленост. За
периода 2005-2008 г. предприятията са
почти 2000, 98% малки и средни. След
2008 г., броят им значително намалява, което се дължи на променените икономически
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условия и през 2010 г. те са 1719 предприятия със следното разпределение:
Средни
(50-249
наети)
5%

Големи
(над 250
наети)
1%

-

Малки
(10-49 наети)
22%

Микро
(до 9 наети)
72%

Фиг. 1. Разпределение на мебелните предприятия
по групи в България, 2010.

-

-

-

-

Произвежданата продукция в мебелните
фирми е изключително разнообразна като
краен продукт (стилове и модели, цветове и
размери) и предполага и разнообразие от
форми на организация на производството, в
зависимост от типа производство - малките
предприятия с единичен тип производство и
работа по поръчка имат индивидуална форма на организация, с увеличаване на специализацията на производствените операции,
оборудване и производствени обеми - групова форма на организация.
Готовата продукция отразява развитието
на дизайна, техниката и технологията, и
квалификацията на персонала. Мебелните
фирми, в зависимост от предмета на дейност, произвеждат обзавеждане за обществени пространства (хотелско обзавеждане,
офис обзавеждане, училищно обзавеждане
и др.) и домашно обзавеждане (кухненско
обзавеждане, спални, трапезарии и холове),
под формата на корпусна мебел, мека мебел, маси и столове, мебелни части и др.
Това разнообразие предполага вариантност
и гъвкавост на цялостните решения и появата на нови продукти, често изискващи нови
технологии, техники и методи на работа.
ИКТ са в основата на внедряването на продуктови и процесни иновации. Мебелните
фирми използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) според ограничените си ресурси, най-вече системите
CAD/CAM, офис пакети и счетоводен софтуер. Те биха увеличили иновационния си потенциал, ако успеят да финансират закупуването и прилагане на интегрирани системи
за цялостно управление на процесите в
предприятията.
Инвестициите в машини и съоръжения
най-често са принудителни, за допълване на
някои машини с необходимите модули, по-

добряване на условията на труд и безопасност на производството, както и обучения на
персонала, и значително намаляват в условия на криза.
Състоянието на образованието и заплащането на персонала е показател, който все
още не води до нарастване на иновационната активност на предприятията. Ситуацията
в условията на криза се влошава и се характеризира с незадоволително ниво на заплащане, липса на адекватна политика за
привличане, заплащане, задържане и развитие на персонала.
Финансирането на иновационната дейност
в мебелния сектор среща проблеми и трудности, продиктувани от: нарастване задлъжнялостта към други фирми и институции; неизползване в достатъчна степен на възможностите на програмите и фондовете на ЕС,
финансиращи иновации; липсата на Закон
за иновациите, регламентиращ финансирането в тази област; липсата на достатъчна
управленска компетентност относно участието в проекти и програми, свързани с развиване на иновационна дейност.

3. Проучване на иновационната активност на
МСП за производство на мебели в България
Проучването на МСП от мебелния сектор,
позовавайки се на европейската методика, има
представителен характер. То включва единици
на наблюдение - предприятията от мебелния
сектор в България с от 10 до 249 заети (551
фирми), съгласно КИД-2008 на НСИ, раздел 31
– производство на мебели. Периодът на иновационна активност е 2006-2008 г. – последният
отчетен период от Евростат и НСИ. Основните
резултати от него, са:
- С увеличаване на броя заетите в мебелните предприятия, нараства и тяхната иновационна активност.
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Фиг. 2. Брой изследвани мебелни предприятия
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Мебелните предприятия с въведени иновации от различен тип са над 35% от малките и почти двойно повече от средните по
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размер мебелни фирми. Това са иновативните предприятия, направили някакъв вид
иновация, независимо от степента на новост, вида на иновационната дейност и резултата от нея през разглеждания период.
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Фиг. 3. Иновативни мебелни предприятия, %
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Целите на иновационната дейност на
МСП са провокирани от външната среда, а
доставчиците и клиентите, а най-важни източници на иновационни идеи за тях (18% от
предприятията ги посочват като найзначими) – резултат, типичен за МСП като
цяло. Професионалните и индустриални организации и научните списания и публикации са най-незначителни информационни
канали за иновативните фирми, поради
факта, че рядко мебелните предприятия
участват в различни организации и научни
форуми.
Добро впечатление прави, че най-важната
цел с висока степен на значимост за малките предприятия е опазване здравето и
безопасността на хората, а за средните повишаване на качеството на стоките и услугите.

-

-

вътрешни
източници на
иновационни
идеи
21%

такова по линия на фондове и програми на
ЕС.
Не се усвояват средства за научни изследвания и технологично развитие от мебелните фирми по линия на Шеста и Седма
рамкови програми на ЕС.
Според вида на иновационната дейност е
установено, че НИРД почти не се извършва
от мебелните предприятия (в около 3% от
малките и под 10% от средните технологични иноватори), а по-скоро технологично обновление и технико-икономически изследвания за приложимост, изпитвания и рутинни
софтуерни разработки. Нисък е дела и на
финансираната външна НИРД, както и на
мебелните иноватори, придобили външни
знания (под 10% и в двете подгрупи). В конкретните други иновационни дейности (неНИРД дейности) водещи са придобиването
на машини, оборудване и софтуер, свързани
с иновации (60% за малките фирми и 70% за средните иновативни фирми), техническите и подготвителни процедури за производство на нови или усъвършенствани продукти и за внедряването на новите или усъвършенствани процеси (21% - малки фирми
и 22% - средни предприятия) и обучение на
персонала, свързано с иновации (17% от
малките и 20% от средните мебелни фирми).
Преобладават технологично иновативните предприятия в сравнение с нетехнологичните, с ниска степен на новост. Технологично иновативните малки мебелни фирми
са 31,3%, а средните – 49,5%.
Най-голям дял имат иновативните предприятия с продуктови иновации, следвани
от процесни, организационни, маркетингови
и еко-иновации.
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Фиг. 4. Видове източници на иновационни идеи за
иновативните мебелни предприятия

-

5,0%

10,0%

15,0%

Фиг. 5. Дял на иновативните предприятия, реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара (от общия брой предприятия)

Мебелните предприятия финансират предимно сами иновационната си дейност. Този процес е затруднен – както от собствени
средства, така и публичното финансиране и

При малките мебелни фирми, в структурно
отношение, продуктовите иноватори представ-

34

Радостина Попова

ляват 1/3 – нови за пазара и 70% - нови за
предприятието продукти.
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Фиг. 6. Дял на иновативните МСП, реализирали
нови или усъвършенствани продукти, нови за
предприятието, не и за пазара (от общия брой
предприятия)
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При процесните иновации, както за малките, така и за средните по размер фирми водещи са новите методи на производство – в
над 78% от случаите, следвани от нови или
усъвършенствани спомагателни дейности
(над 13%), а най-малък дял имат новите методи на доставка (в почти 9%).
Вътрешните организационни иновации по
отношение на външните иновации, извършвани в предприятията отразяват стремеж за
повишаване на организационната култура и
подобряване на цялостната дейност. Наймного предприятия са внедрили нови методи на организация на работата, свързани с
разпределяне на отговорностите и вземането на решения – 48% и нови бизнес практики за организиране на работния процес са
(34%). Те посочват, че повишаването на качеството е основната им цел в тази насока.
Най-малко са въведените иновации, свързани с връзките на предприятието с други
организации - 18% от фирмите са използвали нови методи на организация на взаимоотношенията с други предприятия и публични организации.
Почти половината от маркетинговите нововъведения са свързани със значителни
изменения в естетическия дизайн на мебелите (около 46%), следвани от нови методи
за продуктов пласмент (20%), докато наймалко промени са направени по отношение
на реклама и промоции (около 14%). Приоритетна цел на осъществените маркетингови иновации, както за малките, така и за
средните мебелни фирми, е повишаване
или отстояване на пазарния дял.
Иновациите с екологични ползи са висша
форма на иновативност за съвременните
предприятия и повишаването на тяхното

-

-

равнище отразява иновационната култура,
имидж и финансови резултати на предприятието. За съжаление, еко-иновациите не са
от силните стрни на мебелните предприятия
- над 97% от иновативните мебелни предприятия, на практика нямат внедрена процедура през периода по определяне и намаляване на вредното влияние на ОС. Те посочват, че основната цел за осъществяване на
еко-иновации е свързана със задължителните изисквания за опазване на околната среда и очакваните промени на регламента в
бъдеще. Еко-иновациите в производството
имат за цел намаляване на материалите,
следователно и разходите за единица продукция. Най-проявената иновация с екологична полза в следпродажбеното използване на мебелите, е подмяната на материали
със заместители, които са по-безопасни.
Сътрудничеството в иновациите не е достатъчно активно за предприятията. Около
5% си сътрудничат с партньори от страната
и региона и под 2% - с партньори от ЕС, нито една от фирмите не си е сътрудничела с
партньори от САЩ, Китай или Индия или с
други страни извън ЕС. Средноевропейското
представяне на МСП е: с партньори от страната – 24,2%, Европа 11,2%, САЩ – 3,2%,
Китай и Индия - 1,8%. И за малките, и за
средните фирми доставчиците на оборудване, материали, софтуер и компоненти, са
най-полезни в сътрудничеството, а на следващо място са клиентите, консултанти и
висши училища.
И по двата основни икономически показатели за оценка на иновационната активност, според вида и резултата от иновационната дейност, българските МСП от
мебелния сектор показват по-ниски нива
спрямо средните за МСП в ЕС [10].
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Фиг. 7. Дял на разходите за иновации (от общия
оборот на предприятията)

Разходите за иновационни дейности са
1,48% от общите нетни приходи от продажби на
мебелните предприятия (ЕС – 2,21%), а прихо-
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дите от иновативни продукти са над два пъти
по-ниски от средните за ЕС – 5,4% при 13,3% за
ЕС.

МСП от ЕС

Изследваните фактори за иновационна активност на мебелните предприятия в България,
показват незадоволителни резултати. Във връзка с това, основните препоръки към мебелните
предприятия, са:
1. Осъществяване на по-активно сътрудничество и коопериране между предприятия, концентрирани в типични райони в
страната чрез създаване на хоризонтални и вертикални производствени връзки,
с цел използване на съвременни машини,
оборудване и ИКТ със специално предназначение в предприятията.
2. Обединяване на финансови средства на
предприятия за придобиване на външни
знания, специално разработени от научноизследователски институти и университети.
3. Сътрудничество, с цел съфинансиране
на иновации по линия на фондове и
програми на ЕС за научни изследвания и
технологично развитие.
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Фиг. 8. Дял на оборота от реализирани иновативни продукти (от общия оборот на предприятията)

Изводи и препоръки
Методологията за оценка на иновациите на
Европейската комисия представлява съвременен бенчмаркингов инструмент за представяне
на иновационните резултати на страните от ЕС
и едновременно за идентифициране на проблемните области в иновациите.
Използвайки конкретната методика на фирмено равнище, анализът и оценката на получените резултати за мебелните предприятия в
България, показва нива - под средните за ЕС за
периода 2006-2008 г.
Основните проблеми на мебелните предприятия в областта на иновациите са свързани с
неизползваните възможности за външно финансиране на иновационните дейности. Установява
се, че 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. Не се използват активно и възможностите за държавно финансиране и такова по линия на фондове и програми на ЕС. Силно впечатление прави, 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
през разглеждания период.
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ASSESMENT OF INNOVATION ACTIVITY OF FURNITURE ENTERPRISES IN
BULGARIA
Radostina Popova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
This report presents the results of a study of innovation activity of furniture enterprises in Bulgaria. The lack of
representative studies on the problem, and put in its measurement and evaluation to adopt widely accepted and used in
the EU definitions and indicators (European Commission, OECD, Oslo Manual). It’s allow comparability and the ability to
identify good practice to different types of innovation. The assessment of the innovation performance of SMEs in the
furniture sector in Bulgaria is based on the cost of innovation and the incomes of innovative products for the last
reporting period of the statistical offices in the EU and Bulgaria - 2006-2008. It’s based on a sample of 551 small and
medium furniture enterprises.
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ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ
НА 4-ТЕ P
Пенка Горанова
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
Резюме
Важна особеност на Интернет маркетинга е, че online миксът трябва да се определя при силна конкурентна
ориентация на предлагането, която е породена от относително лесната сравнимост на алтернативите в процеса
на вземане на решение за покупка от потребителите (висока пазарна прозрачност). Начин организациите да
отговорят на това предизвикателство на електронния бизнес е да се научат да използват Интернет маркетинга
като средство за пълно удовлетворяване на своите клиенти, така че клиентите да купуват отново и отново и все
повече и повече от произвежданите от организацията продукти. Това е същността на концепцията One-to-OneMarketing, която насочва организацията да персонализира отношенията с клиентите си. Крайната цел на концепцията е максимизиране на оборота, получен от отделния клиент, т.е. стимулиране на клиента да купи веднага. Основната цел на разработката е да представи влиянието на интернет маркетинга върху основните елементи
на маркетинг-микса.
Ключови думи: Интернет маркетинг, електронен бизнес, персонални отношения, елементи на маркетингмикса.
Key words: internet marketing, e-business, personal relationships, elements of the marketing mix.
JEL: М31, M15.

организацията да персонализира отношенията с
клиентите си. Крайната цел на концепцията е
максимизиране на оборота, получен от отделния клиент, т.е. стимулиране на клиента да купи
веднага.

Увод
Важна особеност на Интернет маркетинга е,
че online миксът трябва да се определя при
силна конкурентна ориентация на предлагането,
която е породена от относително лесната сравнимост на алтернативите в процеса на вземане
на решение за покупка от потребителите (висока
пазарна прозрачност). Фирмите трябва да отговорят на това предизвикателство на електронния бизнес и да се научат да използват Интернет маркетинга като средство за пълно удовлетворяване на своите клиенти, така че те да купуват отново и отново. Това е същността на концепцията One-to-One-Marketing, която насочва

1. Влиянието на интернет маркетинга върху
компонентите на маркетинг микса
Виртуалното пространство е значително поразлично от традиционните пазари. Влиянието
на интернет маркетинга върху всеки от 6-те
компонента на маркетинг микса е обобщено
накратко в табл. 1.

Табл. 1. Модел на 6-те „Р” в интернет среда
Компоненти на
маркетинг микса
Продукт (Product)

Цена (Price)

Дистрибуция (Place)
Промоция
(Promotion)

Ефекти на електронната търговия
-

предлага повече и по-достъпна информация за продуктите
възникват нови форми на информационни продукти и услуги
помага за навлизане на индивидуализацията на продуктите и услугите за голям кръг
потребители
защита на интелектуалната собственост и авторското право
води до преместване от физическите пазари към виртуалното пространство
предлага онлайн доставка на информационни продукти и услуги
осигурява възможност за аутсорсинг, координация на вътрешно- и външно- ориентирана логистика
отчита глобализацията на пазарите
предлага нови форми на ценообразуване и методи за разплащане
допринася за по-ефективно развитие на пазарите и по-конкурентни цени
поставя се въпросът за плащане на данъци
окуражава и улеснява търсенето на информация от клиентите
привлича вниманието на клиентите с множество безплатни услуги
осигурява богата и подбрана информация
подпомага развитието на виртуални общества
предполага лесно прилагане на гъвкави промоционни стратегии
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(продължение)
Компоненти на
маркетинг микса
Партньори (Partners)
Потребителии
(People)

Ефекти на електронната търговия
-

наблюдава се елиминиране или адаптиране на посредниците
появяват се дигитални посредници: уеб-търсачки, директории, търгове
осигурява се координация на партньорите посредством виртуални мрежи
стеснява, разширява и предефинира обсега от потенциални клиенти
осигурява демографска идентификация на маркетинговите ниши
усъвършенства събирането на информация, за да се определят предпочитанията
на клиента
създава очакване за по-добър избор, по-ниски цени и по-качествено обслужване
променя възприемането както във виртуалните, така и във физическите институции

Източник: Адаптирано по: [3, 11, 12].

изброените компоненти, като име и адрес на
производителя се намират на самия сайт. Широко разпространена стратегия е да се предлагат някои информационни продукти и услуги
безплатно, а други, или по-скоро последващи –
със съответна цена. Обикновено сайтът привлича посетители чрез безплатните продукти,
след което на същите посетители се предлагат
и платените такива.

Продуктова политика
Развитието на интернет маркетинга оказва
силно влияние върху този компонент на маркетинговия микс. Най-често споменаваният ефект
е наличието на повече, по-достъпна и достоверна информация за стоките и услугите, а също така и създаване на нови продукти. Това
става възможно благодарение на ниските разходи за комуникация, които Интернет предлага.
Освен подобрените възможности за комуникация, глобалната мрежа осигурява съвършен
канал за пренос на информация под формата
на продукт (това са всички софтуерни продукти,
дигитална музика, филми, телевизия). Нов момент от фундаментално значение е разглеждането на продуктовата стратегия, като такава,
която се отнася в по-голямата си част до самата
компания, до бизнеса, отколкото до конкретните
стоки или услуги, които тя предлага. За традиционните производители на стоки, продуктите
са очевидни сами по себе си, но обикновено те
промоцират не конкретен продукт, а целят да
предизвикат посещение на техния сайт, където
е представена цялата стокова номенклатура.
При онлайн каталозите, които представляват
електронни магазини или терминали за приемане на поръчки, това, което се продава са хиляди
стоки на десетки производители. Друга особеност съществува по отношение на опаковката. В
супермаркета, на рафта, на нивото на очите,
опаковката играе ключова роля при вземането
на решение за покупка. „Търсенето на изключително търговско предложение е много смислено
занимание не само когато работите по промотирането на един продукт, а и когато преценявате
дали един бизнес е осъществим” [3].
В Мрежата, напротив – тя не оказва особено
влияние, тъй като изборът на уеб сайт се прави
на базата на списък, предоставен от търсачките
или обикновено реклама на сайта. Етикетът е
неразделна част от потребителската опаковка и
в традиционния бизнес изпълнява основните
функции на опаковката – съдържа име и адрес
на фирмата производител, гореща телефонна
линия, търговска марка, цена и т.н. Някои от

Ценова политика
Интернет маркетинга дава възможност на
фирмите да формират по-конкурентни цени
благодарение на възможностите на Интернет за
развитие на бизнес отношенията. Найразпространените методи на ценообразуване са
базирани на разходи, стойност или конкуренция.
При първият случай цената на продукта или
услугата се определя на базата на направените
разходи. Във втория случай за основополагаща
се възприема стойността, която потребителите
са възприели за дадената стока. Интернет предоставя почти неограничени възможности за
проучване на потребителските интереси и очаквания относно даден продукт или услуга. Третият начин за определяне на цена е следване на
поведението на конкурентите, на компаниителидери за дадена индустрия. Целите по ценообразуване могат да се представят в четири
групи [2]:
- цели по рентабилност;
- цели по обем продажби;
- цели по конкурентност;
- цели по престиж.
Навлизането на електронната търговия създава нови възможности за определяне на цените. Пример за това са C2B и C2C, които представляват разновидности на електронната търговия (останалите типове електронен бизнес са
В2В, т.е. Business-to-Business, или бизнес-къмбизнес; и B2C, Вusiness-to-Customer, или бизнес-към-потребител;
и
C2C,
Customer-toCustomer, или потребител-към потребител, т.е.
онлайн търгове). При първия от гореспоменатите случаи се наблюдава т.нар. „customer price
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setting” или определяне на цената от самия клиент. Интернет поставя началото на изцяло нова
концепция C2B (Customer-to-Business) т.е. връзката потребител-бизнес. В случая става въпрос
за покупко-продажба, където инициативата се
поема от потребителите. Това се осъществява
на уеб сайт, където клиентите предлагат каква
цена са склонни да платят за определен продукт
или услуга, а различните компании съответно
могат да приемат или не дадената оферта.
Потребителите могат да се възползват безплатно и от услугите на т. нар. „ценови агентури”
[5], които в своите сайтове предоставят информация къде може най-изгодно да се купи даден
продукт. Тези обстоятелства правят невъзможно прилагане на ценовата стратегия „обиране на
каймака”. По-подходящ вариант е стратегията
на широко проникване (пенетрация) или дори
нейната екстремна форма предоставяне на безплатни продукти или период за безплатно ползване.

подход потребителите са улеснени, тъй
като могат да сключат сделката в самия
портал, вместо да се регистрират в сайта
на търговеца. Цената, която търговецът
заплаща за хостването на наетия магазин, обикновено включва твърда месечна
такса и процент от стойността на всяка
сключена сделка.
Промоционална политика
Между уеб страниците и уеб сайтовете от
една страна, и печатните издания – вестници,
списания от друга, е налице следното:
Първо, при всички тях информацията е поднесена структурирано, в рамките на страница с
определени размери, под формата на текст и
графика.
Второ, същевременно всички те могат да
бъдат определени като средства за масова комуникация, като инструменти, с помощта на
които може да се влияе върху потребителите и
да се променят техните нагласи. Съществуват
обаче и множество различия. От гледна точка
на изразните средства, уеб страниците превъзхождат печатните издания, тъй като те могат да
съдържат динамичен образ – движещи се изображения, интерактивни елементи, както и звук,
синхронизиран с образа. Тези характеристики от
своя страна ги доближават до телевизията, но
разликата им с нея остава голяма, тъй като относително бавният пренос на информация затруднява (но не прави невъзможно) синхронното
предаване на видео образ. Тези факти показват,
че уеб сайтовете, разглеждани като медия, нямат аналог сред досега съществуващите. От
една страна те съчетават в себе си възможностите на телевизията и радиото за звук и динамичен образ, но спрямо тях притежават едно
специално предимство: не са фиксирани във
времето, т.е. те се явяват типичен пример за
„асинхронна” медия, при която посетителите
могат да избират не само каква информация да
получат, но и времето, в което желаят да направят това. За разлика от излъчването на предавания, което е неизменно фиксирано във времето, при уеб сайтовете този фактор не съществува. Представената в сайтовете информация
е достъпна по всяко време, което от своя страна
е характерна черта на печатните издания. „Важна роля играе правилното обосноваване предмета на рекламата, който може да бъде стоката,
услугата, търговската марка, имиджа, стилът на
живот.” [4]. Мобилните устройства могат да се
използват и за реклама на визия или продукт.
Потребителите, които са се съгласили да получават маркетингови съобщения, получават редовно такива. Обикновено им се изпраща сним-

Дистрибуционна политика
Следващият елемент от четирите П-та на
маркетинговия микс е дистрибуцията, която
представлява съвкупност от дейности, целящи
физическото придвижване на продукта от производителя до потребителя, осъществявани от
посредници. „В условията на криза производителите се стараят да разпространят своите товари по-най икономичните способи, използвайки
най-кратките канали на разпределение.” [1].
Появата на виртуалните пазари и интернет маркетинга довежда до значителни промени в бизнес отношенията както на корпоративно ниво,
така и между търговците и индивидуалните клиенти. В контекста на виртуалното пространство
най-привилегировани са дигиталните продукти.
Такива са информацията, развлекателни продукти като музика и филми, както и софтуера.
Ако досега носител на подобна информация
бяха хартията, дискетите, компакт дисковете, то
в интернет те могат да бъдат изпращани на
огромни разстояния по електронен път чрез
Мрежата, е-мейл. По този начин се елиминира
нуждата от дистрибуционни канали въобще, при
което разходите се запазват по-ниски.
За осъществяване на онлайн дистрибуция
предприятията могат да използват следните
варианти:
- Собствен онлайн магазин.
- Онлайн магазин под наем. Колкото и
добре да е познат собственият онлайн
магазин, трудно би могъл да се похвали с
аудиторията на уеб порталите. Така например,
Yahoo
поддържа
секция
Shopping, в която търговците могат да
наемат свой виртуален магазин. При този
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ка или видео или се подчертават специфични
продукти чрез изпращане на специални оферти.

ност на Интернет маркетинга е, че online миксът
трябва да се определя при силна конкурентна
ориентация на предлагането, която е породена
от относително лесната сравнимост на алтернативите в процеса на вземане на решение за
покупка от потребителите (висока пазарна прозрачност). Фирмите използват това предизвикателство на електронния бизнес за пълно удовлетворяване на своите клиенти, така че те да
купуват отново и отново. Това е същността на
концепцията One-to-One-Marketing и неин приоритет е тя да персонализира отношенията с
клиентите си., докато можем да кажем, че нейната крайна цел е максимизиране на оборота,
получен от отделния клиент.
Следователно налице е стимулиране на клиента да отделя максимална част от своят доход
за закупуване на продукти на фирмата. Коцепцията One-to-One-Marketing и концепцията
Permission Marketing не се противопоставят - те
са част от едно цяло. Разликата е в това, че при
коцепцията One-to-One-Marketing процесът на
изграждане на дългосрочни отношения с клиентите започва с първата продажба, а при концепцията Permission Marketing с първия контакт.

Партньори и потребители
Включването на първия от двата елемента в
маркетинговия микс е продиктувано от зачестилата практика за аутсорсинг и появата на нови
типове посредници в електронната търговия.
Комуникациите с различните партньори вече в
голямата си част зависят от възможностите на
виртуалната връзка, които компютърните мрежи
предоставят. Първоначалното мнение, че развитието на Интернет ще премахне посредниците и ще елиминира вътрешните звена на веригата продавач-клиент, се оказва погрешно. Реалността показва, че новата икономика предоставя достатъчно добри възможности за посредниците, както и за всеки друг бизнес. Другият
допълнителен елемент на маркетинг микса потребителите във виртуалното пространство
от своя страна придобива и нови значения от
маркетингова гледна точка. Интернет маркетинга може да разшири, свие и/или предефинира
обхвата от клиенти, които една компания обслужва.
Значението на електронния бизнес успешното развитие на организациите ще нараства, а
заедно с него и ще се увеличава и необходимостта от познаването на философията на интернет маркетинга. Тя се изразява в:
Първо, особености на електронния бизнес в
контекста на интернет маркетинга. Предизвикателствата на електронния бизнес са интерактивност (разработването на собствена уеб страница на компанията), иницииране и контролиране до голяма степен от потребителите на взаимоотношенията им с организацията, силна конкурентна ориентация на предлагането, висока
степен на пазарна прозрачност, т.е. относително лесната сравнимост на алтернативите в процеса на вземане на решение за покупка от потребителите.
Второ, превръщането на непознатите в приятели, а приятелите в клиенти. Permission
Marketing е същността на алтернативната маркетингова концепция - маркетинг на позволението (Permission Marketing). Приоритет при
Permission Marketing е изграждане на дълготрайно партньорство с клиента, основано на взаимно доверие и доброжелателство чрез индивидуализиране на взаимоотношенията с всеки
клиент., т.е. прилагане диференциран подход на
фирмата към него. По този начин тя може да
определи за всеки свой клиент индивидуална
ценова, продуктова, дистрибуционна и комуникационна политика.
Трето, персонализиране на отношенията с
клиенти (One-To-One-Marketing). Важна особе-

Заключение
Можем да обобщим, че философията на Интернет маркетинга се изразява в това, че помага
на фирмите да отговори на предизвикателствата на електронния бизнес чрез:
- създаването на атрактивна Web страница;
- персонализиране на отношенията с клиентите (One-to-One-Marketing);
- изграждане на дълготрайно партньорство
с клиента, основано на взаимно доверие
и доброжелателство чрез индивидуализиране на взаимоотношенията с всеки
клиент (Permission Marketing).
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IMPACT OF INTERNET MARKETING ON CLASSICAL MODEL 4 P
Penka Goranova
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
An important feature of Internet marketing is that online mix should be determined at a strong competitive orientation
of the provision, which is caused by a relatively easy comparison of alternatives in making purchasing decisions of
consumers (high market transparency). Enabling organizations to meet the challenge of e-business is to learn to use the
Internet as a marketing tool to fully satisfy its customers, so that customers buy again and more and more of the products
produced by the organization. This is the essence of the concept of One-to-One-Marketing, which directs the
organization to personalize the relationship with customers. The ultimate goal of the concept is to maximize the turnover
derived from individuals, ie encourage customers to buy immediately. The main goal of the study is to present the impact
of Internet marketing on major elements of the marketing mix.
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УСТОЙЧИВИ МАРКЕТИНГОВИ АКТИВНОСТИ В „ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ”
Мария Кехайова-Стойчева, Свилен Иванов, Йордан Недев
Икономически университет, Варна
Резюме
Съвременните тенденции в развитието на пазара са свързани с фрагментирането на потребителите и оформянето на устойчиви субсегменти. От тази гледна точка идентифицирането на потребностите на по-малките
групи потребители може да се окаже едно от основните конкурентни предимства на компаниите, работещи на
такива пазари. През последните няколко години се наблюдават тенденции към обособяване на високо платежоспособни потребители в отделна група, за която концепцията за устойчиво развитие се превръща в самоопределящ белег. Това обуславя необходимостта от използването на маркетингови активности, които са пряко свързани с концепцията за устойчиво развитие. Настоящият доклад има за цел да проследи български маркетингови
активности в посоката на устойчивия маркетинг. Инициативата на няколко български медии „Зеленият кръг” вече
обединява повече от 100 български организации от различни браншове. Обект на изследване са именно тези
организации.
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Много дискусии съществуват в специализираните среди относно мотивите на бизнесорганизациите да ориентират поведението си към
устойчивост. Темата е изключително обхватна и
многопластова. Целта на настоящата статия е
идентифициране на практики на български компании, които влизат в обхвата на устойчивия
маркетинг. Авторите прилагат метода на допитване, чрез он-лайн анкета сред български компании, включили се в инициативата „Зеленият
кръг”.

Увод
Официалното начало на съвместните усилия
на човечеството по съхраняване на планетата е
дадено с публикуването на доклада на Световната комисия по околна среда и развитие през
1987 г. Резултатът от работата на създадената
от Обединените нации комисия дава началото
на идеята за устойчиво развитие [26]. Дефинирана като „развитие, което посреща нуждите на
настоящото поколение без да се излага на риск
възможността бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди”. Световната общественост отпреди повече от 25 години формулира една от най-големите заплахи за човешката
цивилизация и необходимостта от осъзнаване
на идеята, че националните политики не биха
имали значение, ако не започне да се работи на
планетарно равнище по съхраняване на планетата Земя. Самоунищожението на човечеството
може да се постигне само чрез овладяване на
рисковете от индустриализацията на обществото, от прекомерната консумация на ресурси и от
безконечния стремеж към материални и парични блага на нациите и хората.
Оттогава досега е извървян дълъг път и от
красива идея, която в началото може да се определи като утопична по характер започва да се
превръща в конкретни стратегии, политики и
тактики. Действията на национални обединения,
правителства, бизнес и др. вид организации
започват да подчиняват поведението си на идеята за устойчиво развитие на цивилизацията.
Зараждат се все по-големи потребителски групи,
които ориентират личното си потребление към
устойчивост.

1. Концепцията „устойчив маркетинг”
1.1. Кратка история и обхват
„Устойчив маркетинг”, „зелен маркетинг”,
„маркетинг, свързан с околната среда”, „екологичен маркетинг” са все понятия, които са свързани с идеята за устойчиво развитие. Те навлизат в специализираното и публично пространство в различни етапи от развитието на концепцията за устойчиво развитие. В рамките на маркетинговата дисциплина идеята за насочване на
бизнесорганизациите към поведение, което е
свързано с идеите за екологосъобразно предлагане навлизат с концептуализирането на социално маркетинговата перспектива. През 1972 г.
Котлър публикува идеята си за разширяване на
класическата маркетингова перспектива и въвежда понятието социален маркетинг [12]. Така
започва пътят на развитието на идеите за ролята на маркетинга при решаването на важните
въпроси за екологичните и социални промени,
които настъпват. През 1975 г. в Остин, Тексас се
провежда първият работен семинар по екологичен маркетинг [14]. Автори, които работят в тази
област определят екологичния маркетинг като
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маркетинг, който се отнася до изучаването на
позитивните и негативни аспекти на маркетинговите активности върху вредните емисии, изчерпването на енергията и и изчерпването на не
енергийните ресурси [8] през 80-те години в
специализираните среди започва да се говори
за „зелен маркетинг” като тази идея присъства и
до момента [7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21]. За
разлика от екологичния маркетинг тук акцентите
не са само върху влиянието на маркетинговите
активности върху конкретни екологични проблеми. В идеята за „зелен маркетинг” се наблюдава
по-голяма обхватност на въздействията върху
околната среда изобщо. В рамките на самата
идея се наблюдава израстване и зрялост в позицията на различните автори. В ранните периоди, т.е. през 80-те и 90-те години зеленият
маркетинг се определя в смисъла на онези маркетингови активности, които улесняват обмена
при задоволяване на потребителските нужди и
желания, които са съобразени с опазването на
околната среда, физическата среда, природната
среда (напр. Stanton and Futrel, Mintu and
Lozada). В този период понятията „зелен маркетинг” и „маркетинг, насочен към околната среда”
се използват като синоними, и в действителност
тяхното съдържание напълно се припокрива [6,
22]. В по-късните етапи и досега се оформя становището, че този фокус се отнася към тесния
смисъл на „зеления маркетинг”. Разширяването
става в посока на ориентиране към един поцялостен, холистичен, подход в поведението на
организациите при обслужване на целевите
пазари, насочен към идеята за намаляване на
вредните въздействия на околната среда [11, 18,
19, 20]. Този етап от развитието на идеята за
„зелен маркетинг” може да се определи като
преход към концепцията за „устойчив маркетинг”.
Необходимо е да се направи уточнението, че
към настоящия момент Американската маркетингова асоциация, която негласно се счита за
организацията, която има голямо влияние по
отношение на утвърждаване и разпространение
на общоприето маркетингово знание представя
идеята за устойчивост чрез концепцията за „зеления маркетинг”. Основните акценти в нея са:
маркетинг на продукти, които са безопасни за
околната среда; маркетинг на продукти, които
минимизират негативните въздействия върху
физическата околна среда; маркетинг на продукти, които подобряват състоянието на физическата околна среда; усилията на организацията да предлага продукти по начин, който е чувствителен и отговорен към екологичните проблеми [26]. През 90-те и след началото на новото
хилядолетие, „зелените” идеи в маркетинга продължават да се усъвършенстват и все по-често
изследователите в тази област започват да въ-

веждат и утвърждават концепцията за „устойчив
маркетинг”. Някои изследователи определят
предпоставките за възникването на концепцията
в две основни посоки: 1) необходимост от маркетингови активности в състояние на оцеляване
на планетата и 2) необходимост от маркетингови активности, насочени към ограничаване на
процесите на свръхконсуматорство [10]. Авторите на настоящата статия напълно споделят това
становище. Редица изследователи работят върху проблема по изчистване на обхвата на „устойчивия маркетинг” [2, 3, 4, 7, 14, 22, 25]. Фокусът на „устойчивия маркетинг” е постигане на
устойчиво развитие и устойчива икономика.
Разширената идея за маркетингови активности,
които са насочени не просто до еколого и природосъобразно създаване и маркетинг на продукти. Те са насочени към организационно поведение, в което са преплетени отговорности и
ангажименти насочени към екологична, социална и финансова устойчивост [25]. Това е един
много по-широк обхват от концепцията „зелен
маркетинг”. Идеята за устойчив маркетинг е
насочена към задоволяване на потребностите в
дългосрочен план, към идеята, че Планетата
може да „понесе” човешката цивилизация само
в рамките на определени поведения. Голямата
задача на маркетинга на всички равнища е да
открие онзи баланс на интереси, който да осигури действително реализирането на устойчивите
маркетингови активности, а не просто тяхното
деклариране.
Категорично трябва да се подчертае, че понятията „екологичен маркетинг”, „маркетинг,
насочен към околната среда”, „зелен маркетинг”
и „устойчив маркетинг” не са синоними. Като
най-широка и обхватна считаме концепцията за
„устойчив маркетинг” в рамките на която, в етапите на развитие на идеята за устойчиво развитие се проявяват останалите. В този смисъл се
ориентираме само към използване на термина
„устойчив маркетинг” като най-обхватен. Авторите на настоящата статия се насочват към
разбирането, че устойчивият маркетинг на микроравнище е насочен към цялостно поведение
на организацията за доставяне на ценност за
всички заинтересовани страни. Това поведение
би довело до постигане на организационните
цели, при едновременното спазване на принципите: справедливост, етичност, планетаросъобразност и др., които осигуряват развиването на
условия за поддържане и развитие на следващите поколения на човешката цивилизация.
1.2. Проявления на устойчивото маркетингово
поведение в организациите
В цялостния ход на еволюция на идеята за
„устойчив маркетинг” вниманието на изследова-
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поведение са предмет на наблюдение в проведеното емпирично изследване.
Въз основа на наблюденията, които са извършени в специализираната литература могат
да бъдат направени следните обобщения относно маркетинговите активности, които са характерни за различните видове маркетинг,
свързани с идеята за устойчиво развитие (табл.
1).

телите е насочено към начините, по които, найобщо казано „зелените идеи” се превръщат в
реално поведение на организациите. Въпросите
по активностите на ниво организация се дискутират паралелно и с дискусиите около съдържанието на концепциите, коментирани в предходния параграф. Обръщаме внимание и на такава
ретроспекция, защото именно маркетинговите
активности в посока на устойчиво маркетингово

Табл. 1. Маркетингови активности по видове маркетинг, свързани с устойчивостта
Вид маркетинг
Екологичен
маркетинг
Зелен маркетинг

Характерни маркетингови активности
-

Устойчив
маркетинг

-

-

Фокусиране на вниманието върху замърсяването на околната среда, изчерпване на енергийните ресурси, изчерпване
на неенергийните ресурси;
Разпространяване на продукти, които са благоприятни за
околната среда;
Използване на опаковки, които са благоприятни за околната
среда – по-малко токсични, по-дълготрайни, съдържат материали, които могат да се използват повторно, рециклируеми
са;
Репозициониране на съществуващи продукти, без извършване на промяна в продуктовите характеристики;
Модифициране на съществуващи продукти, с цел намаляване на вредното въздействие върху околната среда;
Модифициране на цялостната корпоративна култура;
Създаване на нови компании, насочени към „зелени потребители”;
Използване на практики от типа „честна игра”;
Реализиране на растеж, чрез предлагане на устойчиви продукти;
Повишаване ефикасността на своите дейности (производства и процеси), както и на веригите на доставка, чрез намаляване на консумацията на материали, енергия и отпадъци;
Изпълнение и надхвърляне на регулаторни изисквания
(свързани с намаляване на въглеродния отпечатък на организацията);
Отчитане и комуникиране на ползите за околната среда,
постигнати от продуктите и дейността на организацията;
Използване на продукти, които подобряват живота на организацията, като в същото време минимизират използването
на природни ресурси и на токсични материали, а също така
и емисии на отпадъци и на вещества, замърсяващи околната среда;
Ограничаване на търсенето, с цел постигане на устойчивост;
Всички разходи за производството и потреблението на продуктите се разглеждат като единно цяло;
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техния брой е 197. Териториалната структура на
участниците в инициативата е силно концентрирана – 68% от организациите са регистрирани в
София, 8% в Пловдив; 6% - във Варна и останалите 17% на други места в страната. От гледна точка на предмета на дейност най-голям е
делът на организации, които предлагат услуги
от разнообразен характер [48%], 24% са производствени организации, 20% - търговски, 3% неправителствени организации, 2% - медии и
1% - финансови организации.

2. Български практики в устойчивия маркетинг
2.1. Методология на изследването
В обхвата на наблюдение са включени организации, които са заявили участие в инициативата „Зеленият кръг”. Инициативата е създадена от сп. „Мениджър” с идеята да се създаде
неформално екодвижение на организации, които са отговорни към проблемите на околната
среда [29]. Първоначално към инициативата се
присъединяват 80 компании, а към момента
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гажименти за изграждане на партньорства (табл.
2). Във втората група са включени и инициативи,
които в тесен смисъл не могат да се разглеждат
като партньорства, но в широк биха могли да
бъдат възприети като такива (напр. засаждането
на растения в рамките на концепцията за устойчиво развитие се приема за партньорска връзка
с природата и с бъдещите поколения и т.н.).
Прави впечатление, че с най-голяма честота се
срещат четири поети ангажимента, като и четирите са от групата, свързана със спестяването
на използваните ресурси в дейността на фирмата. На първо място това е намаляването на използваните офис консумативи и преминаване
към употреба на рециклирана хартия (188 посочвания), следвано от дигитализирането на
документооборота (68 посочвани), което може
да се обособи в обща група с първия, тъй като е
пряко свързано с пестенето на хартия. Другите
два най-често срещани ангажимента са използването на енергоспестяващо осветление и пестенето на ел. енергия в административната и
производствена дейност на фирмата (66 посочвания) и разделното изхвърляне на отпадъци за
последващо рециклиране (56 посочвания). От
втората група ангажименти с най-голяма честота са разпространяването на зелени идеи (36
посочвания) и участията в екологични инициативи (36 посочвания).

Разработения изследователски инструмент
съдържа показатели относно мотивите за
включване в инициативата (многопунктова скала
от 14 пункта, измерена в 5 степенна ординална
скала), преценка за степента на изпълнение на
поетите ангажименти (съгласно регламента за
включване всяка организация обявява публично
какви ангажименти поема във връзка със „зелената” идея на инициативата), регистрирани промени в живота/дейността на организацията
(многопунктова скала от 10 пункта, измерени в 5
степенна ординална скала). Изследването има
формулативен характер.
Изследователският инструмент е разпространен под формата на он-лайн анкета, използвайки софтуерния продукт Lime Survey. Поради
малкия обем на наблюдаваната съвкупност е
приложен изчерпателния подход по метода на
отзовалите се. Изследването е активно в периода 22.02–7.03. 2013 г. Резултатите са обработени с SPSS 19.0.
2.2. Мотивация и постигнати резултати от
организациите-участници
Резултатите от проведения контент анализ
на поетите ангажименти от включените в „Зеления кръг” 197 организации показват, че могат да
се обособят две основни групи – такива, свързани със спестяване на някакъв ресурс и с ан-

Табл. 2. Разпределение на поеманите ангажименти от членовете на „Зеления кръг” (за всички фирми,
присъединили се към инициативата)
Свързани със спестяване на ресурс
брой Свързани с изграждане на патньорства
брой
Дигитализиране на документооборота на
68
Разпространение на зелени идеи и консултации
36
фирмата
в областта
Намаляване на използваните офис консума188
Мотивация на служители, партньори и клиенти
28
тиви и преминаване към рециклирана хартия
Въвеждане на електронни услуги
2
Участие в екологични инициативи
36
Промяна на работното време
2
Партниране с фирми със зелено поведение
20
Използване на енергоспестяващо осветле66
Спазване на директиви на ЕС
8
ние и намаляване на използваната ел. енергия
Заместване на бизнеспътуванията с елект4
Засаждане на растения
18
ронни конферентни връзки
Ограничаване на вредните емисии при тран22
Интегриране на принципите на устойчивото
12
спорт
развитие във всички фази при разработването и
реализацията на продукти
Разделно изхвърляне на отпадъците и ре56
Използване само на екологични почистващи
8
циклиране
препарати
Спиране на употреба на пластмасови чаши и
30
Използване на енергия от възобновяеми енер10
опаковки от найлон
гийни източници

От проведеното допитване, чрез он-лайн анкета, на която са отговорили 84 фирми, се установи, че основните мотиви за включване в инициативата са: минимизиране на вредните въздействия върху околната среда (94% от анкетираните фирми); изпълнение на мисията и целите на организацията (88%); постигане на поло-

жителна промяна в имиджа на фирмата (84%);
подобряване на работната среда във фирмата
(76%); подобряване на конкурентната позиция
на фирмата (68%); защото фирмените продукти
са свързани с идеята за устойчиво развитие
(68%); по-добра реклама на фирмата (67,4%);
спестяване на ресурси на фирмата (67,4%);
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постигане на допълнително мотивиране на служителите на фирмата (60%); реакция на промените на потребителските предпочитания (58%);
оптимизиране на работния процес във фирмата
(56%); постигане на ясно разпознаване на фирмените продукти (46%); синхронизиране на поведението с партньорите (44%); следване на
политиката на глобалната компания, от която е
част фирмата (40%) и отговор на поведение на
конкуренти в бранша (26%). Отделни организации заявяват, че включването в такава инициатива им дава възможност да оказват въздействие върху обществеността относно по-широкото
разпространение на идеите за опазването на
околната среда и постигането на устойчива икономика. Други споделят, че включването в инициативата е дало възможност на хората в самата организация да се запознаят в още по-голяма
дълбочина с идеите на устойчивото развитие.
Данните показват, че почти всички анкетирани
фирми вярват, че подобни действия могат да
доведат до положителни промени от вредните
въздействия, които оказва човешката дейност.
Значителна част от участниците залагат на подобряване на корпоративния имидж и подобряване на маркетинговите комуникации чрез
включване в инициативата. Малко повече от
половината от анкетираните са направили това,
защото клиентите го изискват.
Интересно е да се проследи в каква степен
анкетираните организации са изпълнили поетите ангажименти при включване в инициативата.
30% заявяват категорично, че всички поети ангажименти са изпълнени. Повече от половината
(58%) споделят, че по-голяма част от поетите
инициативи са изпълнени към момента. Само
6% споделят, че около половината от поетите
ангажименти са изпълнение, а при други 6%
хората, които са попълнили анкетата споделят,
че не знаят. В резултат на включването в „Зеления кръг” 78% от анкетираните споделят, че се е
подобрила работната среда, а 65% са отчели
спестяване на ресурси. Половината от фирмите
отчитат повишаване удовлетвореността на служителите (53,3%) и повишаване известността на
фирмата (51%). Подобряване в цялостната конкурентна позиция споделят 45% от анкетираните. Регистрирали са повишаване в степента на
удовлетвореност на клиентите (42,8%) и в степента на удовлетвореност на партньорите
(40,8%). Около една трета от анкетираните отчитат подобряване на финансовия резултат на
фирмата (30,6%) и повишаване на продажбите
(25%).
В обобщение на направеното изследване
може да се каже, че устойчивият маркетинг може да се третира като „мисия възможна” в България. Фирми, които прилагат подобни активнос-

ти, регистрират позитивни ефекти върху цялостното си представяне.
Формулативният характер на изследването
очертава интересни хипотези, които трябва да
бъдат проверявани в дескриптивни изследователски проекти.
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SUSTAINABLE MARKETING ACTIVITES IN “GREEN CIRCLE”
Maria Kehajova-Stoycheva, Svilen Ivanov, Yordan Nedev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Modern trends in the market are related to the fragmentation of consumers and the forming of sustainable sub segments. From this perspective, identifying the needs of the smaller user groups can be one of the main competitive advantages to companies operating in such markets. Over the last few years trends have been pointing towards formation of a
separate group of highly creditworthy customers, who find the concept of sustainable development to be a selfdetermined trait. This necessitates the use of marketing activities that are directly related to the concept of sustainable
development. This paper aims to trace the Bulgarian marketing activities in the direction of sustainable marketing. An
initiative of several Bulgarian media, “Green Circle” now unites more than 100 Bulgarian organizations from different
industries. Objects of the study are these organizations.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИ
Пламена Милушева
Икономически университет, Варна
Резюме
При съвременните условия, когато фирмите се конкурират, залагайки на своите вериги на доставки, на преден план в работата на мениджърите е стремежът към постигане на пълен синхрон в работата на клиенти и доставчици. Интеграцията на бизнес-процесите във веригата е основен фактор по пътя на компаниите към развитие
на успешни вериги на доставки. С цел постигане на търсените подобрения все повече вниманието на мениджърите се насочва към взаимодействие на вътрешните за фирмата звена и външните бизнес партньори. В тази
връзка отношенията между доставчици и клиенти стават все по-интензивни и устойчиви. Целта на настоящата
разработка е да се направи опит да се очертаят тенденции, свързани с различни аспекти на взаимоотношенията
между търговски и производствени фирми и техните доставчици и на тази база да се откроят резерви за усъвършенстването им. Данните използвани в статията са събрани в края на 2012 година посредством лични интервюта от 35 търговски и производствени предприятия. Във въпросника използван за целите на изследването са
включени предимно въпроси с ординални скали (използва се скала от 1 до 5, за да се изрази степен на съгласие
с дадено твърдение) и отворени въпроси, чиито отговори са изяснени в процес на обсъждане.
Ключови думи: взаимоотношения, доставчик, верига на доставки, интегриране.
Key words: relationships, service, supply chain, integration.
JEL: P23.

С цел да се изследва броя на доставчиците
и връзките на фирмите с тях, организациите
бяха помолени да посочат средния брой доставчици (на еднакъв материал или продукт), с
който работят към момента на изследването,
както и какви са им намеренията за в бъдеще в
тази насока.

„От гледна точка на теорията за логистиката, същността на взаимоотношенията се свежда до разбирането, че те са съвкупност от отношения: материални, икономически, организационни, правни и информационни. Това означава, че фирмите могат да уточняват вида
на взаимоотношенията помежду си директно
или индиректно, като вземат решения как да се
доставят стоките, за количествата, за асортимента, за цената, за сроковете на доставка,
както и други условия на доставката.” [2].
Теорията и практиката извеждат редица
ползи, както за клиентите, така и за доставчиците от интегрираните взаимоотношения между тях, а именно: намаляване на разходите,
подобряване на ефективността на действията,
укрепване на доверието между страните, добавяне на стойност и други.
По-голяма част от фирмите включени в изследването функционират от 2000-та година.
Най-много в извадката (42%) са производители
на кабелно оборудване за автомобили, машини, бойлери, колбаси, дрехи, сладкарски изделия и други (фиг. 1). 37% от включените в изследването организации са търговци на готова
продукция – потребителски стоки – напитки,
кафе, техника, дрехи, обувки, плодове и зеленчуци, захарни изделия, тестени изделия,
фармацевтични средства и други. Фирми
предлагащи продукция с производствено
предназначение-полуфабрикати,
детайли,
суровини и материали са 21%. По-голяма част
(83%) от проучените фирми са малки и средни
предприятия (до 249 заети).

Търговци на
готова
продукция
37%

Производители
42%

Търговци на
материали
21%
Фиг. 1. Процентно разпределение на фирмите
според дейността

Ясно се открои зависимостта между продължителността на бизнес-връзките при изследваните фирми с техните доставчици и броя
на същите, с които работят. По-голяма част от
анкетираните (78%) посочват, че работят
средно с двама. Беше направено уточнението,
че стойността на материалите е водещ фактор
при решението да се работи с ограничен брой
контрагенти и да се сключват дългосрочни
договори с тях. Поради по-тесните връзки
между тези източници на снабдяване и изс-
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ледваните фирми, които работят с един или
двама доставчика, те поддържат по-ниски нива
на запасите, спрямо тези, които работят с поголям брой доставчици на еднакви материали
или продукти. Аргументите на тези фирмите за
дългосрочността на отношенията са - удовлетворение от работата или невъзможност да
снабдяват с конкретна марка от друг източник.
От друга страна поради високата степен на
зависимост от един доставчик, често срещано
явление е работата с него да носи и негативи
за фирмата – клиент. В тази връзка фирмите,
споделят, че се сблъскват с увеличения на
цени без предварително предупреждение за
предстояща промяна, влошаване на качеството на доставяните материали и продукти, повишаване нивата на таргетите, без да се търси
обратна информация за затрудненията на
фирмата – дистрибутор по изпълнението им,
закъснения и грешки при доставки, брак, недостатъчна гъвкавост при инцидентни и нестандартни поръчки и други. Въпреки наличието
на сериозни проблеми, голяма част от изследваните фирми продължават да работят с такива доставчици изчаквайки ги да вземат мерки
по сигналите за съществуващите проблеми.
Независимо, че от всяка организация се очаква да обръща сериозно внимание на рекламациите и сигналите за нередности при доставките, някой от доставчиците не предприемат
адекватни мерки за отстраняването им. Попаднали в тази ситуация 29% от фирмите не
подхождат по друг начин, освен да обсъдят с
контрагента проблема и да изчакат реакция от
негова страна. Тъй като отношенията са дългосрочни, тази група фирми отдават предпочитание на зависимостта си от тях пред алтернативата да подходят към друг. Мотивите им за
това решение са – големи отстъпки в цената,
споразумение отсрещната страна да изчака за
плащане, липса на алтернативен източник за
даден район и други. Според подхода на фирмите към некоректните доставчици се обособиха още две групи. Едната от тях, се състои
от 26% от организации, които работят с малък
брой източници на снабдяване на еднакъв
материал или продукт. Те разчитат основно на
неустойките заложени в договорите и връщането на увредената или грешно изпратена стока. Третата група, която е и най-голяма (45%)
при системни проблеми по вина на доставчиците, прави рекламации на база сключен договор и ако не настъпят необходимите подобрения в кратки срокове, предприема търсене на
алтернативен вариант.
Въпреки силните връзки между страните,
при голяма част от фирмите, които работят с
един или двама доставчика (54%) се наблюда-

ва желание за увеличаване на броя им в бъдещ период, като целта е постигането на поголяма гъвкавост. Останалите 46% не заявяват такова намерение, поради удовлетвореността от работа или поради липса на избор. В
следствие от това почти половината от организациите планират общи бъдещи проекти и
инвестират в бъдещи партньорски отношения,
което е показателно, че фирмите разпознават
подходящи настоящи или бъдещи партньори в
лицето на някой от своите ключови доставчици.
Предприятия, които разчитат основно на
пазарния принцип, т.е. на конкуренция между
фирмите, от които снабдяват, работят средно
с 4-5 източника на еднакъв материал или продукт. Те са 22% от изследваните. С малка част
от тях имат сключени дългосрочни договори.
Средно с половината имат отношения от повече от 3 години. В тази група фирми водещо при
техния избор и оценка за работата са цената и
количествата, които предлагат контрагентите.
Въпреки използването на голям брой източници, някой от фирмите смятат през следващите
години той да расте. Причините за това са:
невъзможност на доставчиците да удовлетворят нуждите им относно количества и качество,
големи забавяния на поръчки, невъзможност
или нежелание за отстъпка в цената при поголеми количества и други. Във връзка с това
при тези организации се наблюдават високи
нива на запасите от суровини и продукти, усложнени процедури по контрол при приемане
на доставките и редица други затруднения.
Неудовлетворението от постигнатите взаимоотношения на тази група фирми с техните доставчици се потвърждава и от липсата на партньорски отношения, както и нежелание за бъдещи такива.
Към момента на изследването 92% от всички изследвани фирми, отговарят, че не осъществяват форми на партньорство с доставчици, но заявяват такова желание.
Въпреки заявените проблеми в разглежданите взаимоотношения само 18% от фирмите
използват методи за оценка на работата им.
Във връзка с доверието между изследваните организации, значителна част от мениджърите заявяват, че имат доверие на своите доставчици и смятат, че познават силните и слабите им страни. Въпреки заявеното, голяма
част от тях им споделят информация, която
касае само условията на доставката, качеството, цената и нямат готовност да споделят
информация, която считат, че ще доведе до
загуба на позиции или разкриване от конкуренти. В тази връзка беше направено и уточнението, че в стремежа си да не разкриват слаби
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свои страни, фирмите се стремят първоначално да се справят сами и ако не успеят ги споделят и очакват съдействие. Значително малка
част (29%) от включените в изследването организации отговарят, че споделят информация
свързана с прогнози за търсенето, запаси,
разходи и бъдещи планове за развитие.
Показателно за интензивността на информационния обмен между страните, който е
сред основните фактори за взаимоотношенията между доставчик-клиент са и прилаганите
методи за информационен обмен. Средната
оценка на използваните методи за комуникация е изведена въз основа на пет степенна
ординална скала (фиг. 2). Телекомуникационните връзки са най-често използвани от изследваните фирми и са следвани от електронните, като най-използвана е мрежата на Интернет. Пренебрегва се личната комуникация с
доставчика. Този метод се използва основно
от фирми, в които материалите и стоките, които се снабдяват (дрехи, живи животни, специализирана техника и други) подлежат на подбор
от клиента след посещение във фирмата, която ги предлага.
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Фиг. 2. Средна оценка на методи за информационен обмен

Интегриране на информационните системи
между страните се наблюдава в 5% от фирмите.
Намерение да инвестират в съвместими
информационни системи за електронен обмен
на данни се наблюдават в 8% от фирмите.
Изборът и комуникацията с доставчиците
само в 20% от фирмите се осъществява от
отдел логистика. В останалите предприятия,
въпреки че имат такъв отдел или специалист
тази дейност е в компетенциите на различни
длъжности, като управител, топ мениджър,
началник на производствен отдел, началник
продажби и други.

-

Изводи
- По-голяма част от фирмите се стремят към
поддържане на дългосрочни, договорни
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отношения с малко на брой доставчици,
което показва желание и потенциал за посилна координация и връзки между контрагентите. Въпреки това голяма част от тези
фирми възнамеряват да запазят или увеличат броя им през бъдещ период с цел
по-голяма гъвкавост.
Голяма част от фирмите, разпознават сред
своите доставчици, такива с които да си
сътрудничат за в бъдеще с цел взаимна
изгода.
Липсата на доверие към доставчиците води до не споделяне на информация, която
е нужна за по-ефективното координиране
на общите задачи, по-детайлно и загрижено обсъждане на проблемите, предлагане
на помощ на отсрещната страна в тези
взаимоотношения с цел взаимни изгоди.
В предвид сложната икономическата ситуация голяма част от фирмите са принудени, въпреки проблемите породени от работата на доставчиците да правят компромиси и да подхождат с търпимост към тях. В
по-голямата си част това са доставчици,
които въпреки, че не предприемат адекватни и своевременни мерки по направени
рекламации са предпочитани поради възможността да им се плати със закъснение
и предлагането на високи отстъпки от цената на материалите и продуктите.
За предприемане на интегрирани дейности
с доставчиците, анализираните фирми
имат недостатъчна степен на готовност и
по отношение на използваните технологии.
Въпреки слабата инвестиционна активност
в интегриращи информационни системи,
широко е застъпено приложението на
електронната комуникация, което улеснява
бързия обмен на данни свързан с осъществяване на доставките.
Все повече се осъзнава и доказва в науката и практиката значението и важността на
управлението на взаимоотношенията с
доставчиците. Но все още има какво да се
желае, тъй като или продължава в мениджърския състав да липсват необходимите
знания, или не се осъзнава значението на
думите, че “фирмите се конкурират чрез
своите вериги на доставки“, а по-скоро се
потвърждават думите на Адам Смит – „Не
от великодушието на месаря ... или хлебаря очакваме своята вечеря, а от тяхната
грижа за собствения им интерес“. Една от
причините за тази тенденция се открива и
в резултатите от изследването, което показва ниска степен на познаване на термина Верига на снабдяване. Оценката (3,5 по
пет степенна скала) на нивото на тези поз-
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нания съвпада с оценката получена през
2003 година в изследване на УНСС във
връзка с развитието на логистиката в България [1].

-

Препоръки
- Осъзнаване на важността за внимателното
управление на взаимоотношенията с доставчиците, придружено с повишаване на
компетентността на мениджърския състав
в тази област, както и в управлението на
веригата на доставки.
- Необходимо е да се определят отношенията с доставчиците според полезността от
използваните стоки или услуги от фирматапотребител в дългосрочен план.
- По-задълбочено анализиране и оценяване
на доставчиците в процеса на работа, въз
основа на което да се откроят тези, с които
да се постигне по-тясна взаимовръзка и
сътрудничество въз основа на доверие,
взаимни ползи, информираност и ефективна комуникация.
- Изграждане на организационно-управленска структура, която ще подпомогне

взаимодействието на вътрешните за фирмата звена и външните бизнес партньори.
Стремеж към въвеждане и експлоатация
на съвместими информационни системи
между фирмите и техните доставчици при
съвместни дейности осъществявани между
организациите.
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RELATIONSHIP WITH SUPPLIERS
Plamena Milusheva
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
In contemporary terms, when companies compete, relying on their supply chains in the foreground is the drive to
achieve full synergy in the activities of customers and suppliers. The integration of business processes in the supply
chain is a major factor in the way of companies to develop successful supply chains. In order to achieve the desired
improvements more attention is directed to managers to cooperate with intra-company departments and external business partners. In this regard, the relationship between suppliers and customers are becoming more intense and persistent. The purpose of this paper is to attempt to identify trends related to various aspects of the relationship between trade
and manufacturing companies and their suppliers and on this basis to identify reserves for their improvement. The data
used in this article were collected at the end of 2012 through personal interviews with 35 commercial and industrial enterprises. The questionnaire used for the study included mainly questions with ordinal scales (used a scale of 1 to 5 to
express the degree of agreement with a statement) and open questions whose answers are clarified under discussion.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С
КЛИЕНТИ
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Резюме
През последното десетилетие се наблюдават трансформации в процеса на работа с клиентите. По-високата
осведоменост на клиентите ги стимулира да търсят по-голяма стойност, осигурена от по-иновативни продукти, на
по-ниска цена, при паралелен стремеж за намаляване на възприетото ниво на риск. Компаниите, продаващи
своите продукти на бизнес пазарите, осигуряват съвкупността от посочените условия чрез управление на взаимоотношенията с различните клиенти и/или групи клиенти. Управлението на взаимоотношенията с клиентите се
изразява в предприемане на действия за привличане, задържане, развитие и реактивация на клиентите в зависимост от етапите на техния жизнен цикъл. Управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) не е хаотично, а се реализира чрез CRM програми. Целта на тази статия е да се представят резултатите от конкретно
проучване на CRM активностите на компании, специализирани в предлагане на бизнес услуги на българския пазар.
Ключови думи: CRM програми, ефективност на CRM програмите.
Key words: CRM programs, effectiveness of CRM programs.
JEL: М30, М21.

цел, а ги възприемат като партньори, които играят активна роля в процеса на изготвяне на
офертите.
Посочената промяна обаче изисква време,
усилия и средства за управление на взаимоотношенията с клиентите. Изходна постановка на
CRM е, че създаването на взаимоотношения с
клиентите е най-добрия начин за спечелване на
тяхната лоялност. Мотиватор за прилагане на
CRM концепцията е фактът, че лоялните клиенти са много по-доходоносни в сравнение с нелоялните [3]. Множество изследвания доказват, че
лоялните клиенти се отличават с: по-висок размер покупки за определен период от време, позитивна нагласа към продуктите и брандовете
на доставчика, по-ниска ценова чувствителност,
желание за осъществяване на обратна връзка и
осведомяване на доставчика, разпространяване
на позитивна информация към други потенциални клиенти и др.
CRM се изразява в предприемане на действия за привличане, задържане, развитие и реактивация на предварително подбрани клиенти в
зависимост от етапите на техния жизнен цикъл с
компанията. Необходимо е обаче да се отчита,
че не всички клиенти приветстват създаването и
развитието на взаимоотношения с доставчиците.
Сред причините за липсата на интерес към дългосрочните взаимоотношения с доставчиците
са: липсата на време, нежелание за емоционална ангажираност на клиента с определени продукти, типа на пазара (организационен или потребителски), вида на продуктите, общата икономическа ситуация и други. Приведените аргументи показват, че доставчиците трябва пред-

Увод
През последните години се наблюдават
трансформации в процеса на работа с клиентите. Причини за това са фактори като: глобализация и интернационализация на пазарите,
фрагментация на медиите, непрекъснато желание на клиентите да получават добавена стойност, либерализация и дерегулация на различните пазари и индустрии, развитие на компютърните технологии и на глобалната телекомуникационна инфраструктура и др. Посочените
фактори ускоряват значително реакцията на
икономиката като цяло и на отделни пазарни
субекти към променящите се условия [1]. Развитието на технологиите създава условия за симетричност на информацията, което подобрява
осведомеността на клиентите и ги стимулира да
търсят по-висока добавена стойност, осигурена
от по-иновативни продукти, на приемливи цени,
при по-ниско възприето ниво на риск.
При тези условия, прецизното формулиране
и изпълнение на маркетинговите стратегии на
продавачите са от критична важност за пазарния успех. В сектори, които се отличават с интензивна конкуренция, маркетинговите и продажбени активности имат силно влияние върху
финансовите резултати [2]. Осъзнавайки този
факт, компаниите насочват своите усилия към
удовлетворяване на изискванията на клиентите
с акцент върху осигуряване на тяхното лоялно
поведение и постигане на определена възвращаемост на инвестираните средства в маркетингови активности. Така по естествен път маркетинговата парадигма еволюира – голяма част
от компаниите вече не третират клиентите като
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варително да анализират ситуацията и да вземат решение дали, с кои клиенти, под каква
форма и с какви средства да развиват взаимоотношения.
Следователно управлението на взаимоотношенията с клиентите не е хаотично, а се реализира чрез разработване и изпълнение на CRM
стратегии и програми. Анализът на специализираната литература показва, че акцентът обикновено се поставя върху процеса на планиране и
по-конкретно върху конструирането на CRM
стратегията и определяне на параметрите на
CRM програмите. Независимо, че най-много
време и най-голям обем ресурси се насочват
към дейностите по изпълнение на CRM стратегиите и програмите, към този етап обикновено
се регистрира най-слаб интерес от страна на
консултанти и академични изследователи [4]. В
този смисъл представлява интерес дали компаниите разработват и изпълняват гъвкави програми за взаимодействие с клиентите, като отчитат степента на развитие на взаимоотношенията с тях. При условие, че акцентът се поставя
върху изпълнението на CRM програмите, анализът следва да се концентрира върху способността на продавачите да проявяват гъвкавост
при управление на процеса на обслужване, както и върху управлението на активностите, свързани с етапите на взаимоотношенията с клиентите.
Целта на тази статия е да се представят резултатите от конкретно проучване на изпълнението на CRM програми от страна на компании,
специализирани в предлагане на бизнес услуги

на българския пазар. Обект на изследване са
компании, предлагащи бизнес услуги в четири
различни бранша: адвокатски, маркетингови,
финансови и счетоводни услуги.
1. Постановка на изследването
Акумулирането на данните е осъществено
чрез пряка персонална анкета с мениджърите
на съответните компании. Мнението на респондентите за способността на компаниите да прилагат гъвкави CRM програми се отчита чрез 10
твърдения по 5-степенна скала: от 1 – „твърдението изобщо не описва нашата среда” до 5 –
„твърдението напълно описва нашата среда”.
Структурирането на въпросите за оценка на
CRM програмите е направено в два модула:
Модул 1 – „Гъвкавост на компанията при управление на процеса на обслужване” и Модул 2 –
„Управление на програми по етапи на жизнения
цикъл с клиентите” (фиг. 1).
Първият модул включва една обобщаваща и
4 операционализиращи променливи. Обобщаващата променлива е от вида: „практика е компанията да променя офертата, за да задоволи
специфичните изисквания на стратегическите си
клиенти”. Операционалните променливи са
свързани със способността на компанията да
проявява гъвкавост по елементи на маркетинговия си микс: „компанията може да променя характеристиките на предлаганата услуга (или цената или начина на комуникация или начина на
предлагане на услугите), за да задоволи специфичните изисквания на стратегическите си клиенти”.

CRM програми

Управление на програми по етапи на
жизнения цикъл на клиентите

Гъвкавост на компаниите при обслужване

Елементи на маркетинговия микс:
характеристики на услугата, цена,
комуникации, начин на
предлагане

Етапи от жизнения цикъл на
клиентите: привличане,
задържане, развитие,
реактивация

Фиг. 1. Операционални променливи при изпълнение на CRM програмите

ти/задържане и развитие на реални клиенти/повторно привличане на изгубени клиенти”).
Всяка от описаните метрики се оценява чрез
изчисляване на средна оценка. За определяне
на относителната важност на операционалните
променливи се използват стойностите на стандартизираните β-коефициенти (изчислени чрез
множествен регресионен анализ).

Вторият модул се отнася за управление на
програми по етапи от жизнения цикъл на клиентите и се оценява с една обобщаваща („компанията организира и изпълнява програми, насочени към привличане, задържане и развитие на
клиентите”) и 3 операционални променливи
(„компанията разработва и изпълнява програми
за: привличане на потенциални клиен-
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маркетингови (17%), финансови (29%) и счетоводни (40%). Средните оценки на мениджърите
в четирите бранша за способността на компаниите да прилагат гъвкави програми за взаимодействие с клиентите са представени в табл. 1.

2. Резултати от изследването
В проучването са обхванати 63 компании,
разпределени в четири сфери на предлагане на
бизнес услуги както следва: адвокатски (14%),

Табл. 1. Средни оценки на мениджърите за способността на компаниите да прилагат гъвкави програми за
взаимодействие с клиентите по тип бизнес услуги
Тип бизнес услуги
Оценявани променливи
АдвоМаркеФинанСчетокатски
тингови
сови
водни
Компанията прилага гъвкави програми за взаимодействие
с клиентите, като отчита степента на развитие на взаимо2,3
4,0
3,4
3,2
отношенията с тях
Практика е компанията да променя офертата, за да задоволи специфичните изисквания на стратегическите си кли3,3
4,3
3,9
3,9
енти
Компанията може да променя характеристиките на предлаганата услуга, за да отговори на изискванията на стратегически
3,3
4,6
4,0
3,8
клиенти
Компанията може да променя цената, за да отговори на изиск3,8
4,7
3,8
3,8
ванията на стратегически клиенти
Компанията може да променя начина на комуникация, за да
3,6
4,7
4,2
4,0
отговори на изискванията на стратегически клиенти
Компанията може да променя начина на предлагане на услуги2,8
4,6
3,9
3,8
те си, за да отговори на изискванията на стратегически клиенти
Компанията организира и изпълнява програми, насочени
към привличане, задържане, развитие и реактивация на
2,6
4,3
4,3
3,4
клиентите
Компанията разработва и изпълнява програми за привличане
2,6
4,6
4,4
3,4
на потенциални клиенти
Компанията разработва и изпълнява програми за задържане и
3,3
4,6
4,6
3,8
развитие на реалните си клиенти
Компанията разработва и изпълнява програми за повторно
2,2
3,5
3,8
2,8
привличане на изгубени клиенти

Данните в табл. 4 показват, че компаниите в
три от изследваните браншове (маркетингови,
финансови и счетоводни услуги) формират позитивни оценки (над 3 по използваната 5степенна скала) за способността си да прилагат
гъвкави програми за взаимодействие с клиентите. Единствено компаниите, които са специализирани в предлагане на адвокатски услуги формират средна оценка в негативната част на скалата - 2,3. Причина за тази оценка е, че само
12% от запитаните мениджъри на адвокатски
кантори дават категорично становище, че компанията им притежава способността за гъвкаво
взаимодействие с клиентите си, като паралелно
55% са на противоположното мнение. Като възможна причина за подобно разпределение на
отговорите е типа на предлаганата услуга, но и
утвърдените схеми на правене на този вид бизнес. От табл. 4 се вижда, че мениджърите на
адвокатските кантори присвояват най-ниски
средни оценки в сравнение с останалите три
бранша в следните направления: способност за
промяна на характеристиките на предлаганата

услуга; способност за промяна на начина на
предлагане на услугите; способност за гъвкава
комуникация с клиентите; организиране и изпълнение на програми, насочени към привличане, задържане и развитие на клиентите.
С най-висока средна оценка по отношение на
прилагане на гъвкави програми за взаимодействие с клиентите се открояват компаниите за
маркетингови услуги (средна оценка 4,0), следвани от финансовите институции (средна оценка
3,4) и счетоводните фирми (средна оценка 3,2).
Причина за констатираната най-висока средна
оценка за маркетинговите компании е, че 73% от
техните мениджъри посочват, че прилагат гъвкави програми за взаимодействие със своите
клиенти. С висока степен на съгласие по посочения въпрос са 39% от мениджърите на финансовите институции и 48% от управляващите
счетоводни кантори.
Интересни резултати се формират и в двете
основни области на прилагане на програмите за
взаимодействие с клиентите:
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-

способност на компаниите да променят
офертата си, за да задоволят специфични изисквания на стратегическите си клиенти;
- организиране и изпълнение на програми
за привличане, задържане, развитие и
реактивация на клиенти.
Като лидери и в двете области се налагат
компаниите, специализирани в предлагане на
маркетингови и финансови услуги. Средните
оценки за способността на маркетинговите компании да променят инструментариума си (елементите на маркетинговия микс) с цел задоволяване на стратегическите си клиенти, клонят
към максималната оценка (над 4,6). 91% от мениджърите на компаниите, предлагащи маркетингови услуги потвърждават, че за техните
компании е практика офертата да се преразглежда, при условие че това е от полза за стратегически клиент. Директната съпоставка с изследваните финансови институции показва, че
66% от техните мениджъри дават позитивно
мнение за ревизиране на офертите с цел задоволяване изискванията на своите най-важни
клиенти. Акцентът при финансовите институции
се поставя върху промяна на начина на комуникация с клиентите. Почти идентична картина се
наблюдава и при счетоводните кантори. Те
формират същата средна оценка както и финансовите институции във връзка със способността им за корекция на офертите (средна
оценка 3,9). Най-висока степен на гъвкавост при
счетоводните кантори се наблюдава при компонента „комуникация”, а останалите елементи на
микса са оценени с еднакви средни оценки - 3,8.
С най-слаба възможност за пренастройване
на офертите са компаниите за адвокатски услуги. Техните мениджъри разчитат основно на цената и начина на комуникация като аргументи за
задържане на стратегически клиенти.
Табл. 1 разкрива и друг интересен аспект от
изследването – средните оценки за блок 1
„Практика е компанията да променя офертата,
за да задоволи специфичните изисквания на
стратегическите си клиенти” са по-ниски от
средните оценки по елементи на маркетинговия
микс и в четирите области на предлагане на
бизнес услуги. Възможна причина за това е, че
взаимоотношенията със стратегическите клиенти зависят не само от използваните елементи
на маркетинговия микс, а се основават и на изградената репутация на доставчика на бизнес
услуги.
Като лидери по отношение на организиране
на програми за привличане, задържане, развитие и реактивация на клиенти се открояват отново компаниите за маркетингови и финансови
бизнес услуги. Съответно 82% и 86% от мени-

джърите на маркетингови и финансови компании присвояват най-високи по разглеждания показател. Най-пасивно поведение демонстрират
отново предложителите на адвокатски услуги.
По отношение на привличане на потенциални клиенти като най-агресивни се открояват
маркетинговите компании. Заедно с финансовите институции, маркетинговите фирми се стремят в най-висока степен да задържат и развиват
взаимоотношенията със стратегическите си
клиенти. Интерес предизвиква факта, че компаниите за финансови услуги са по-активни от
маркетинговите компании, когато става въпрос
за реактивация на вече изгубени клиенти. Средните оценки на мениджърите в табл. 1 показват,
че компаниите насочват своите усилия основно
към задържане и развитие на клиентите, следвани от действия по привличане на потенциални
клиенти. С най-нисък приоритет за тях е реактивацията на вече изгубени клиенти.
Направените изводи могат да се използват
като ориентир за вземане на решение във връзка със стратегията за балансиране на клиентския портфейл, т.е. определяне на оптималното
за съответния бранш и компания съотношение
между новопривлечени, лоялни и реактивирани
клиенти. Същевременно следва да се отчита, че
средните оценки не са единствения критерий, по
който може да се вземат стратегически решения
със сериозен ефект върху бизнеса на една компания. Средните оценки следва да се ползват
предпазливо в случай, че стандартното отклонение е с по-висока стойност, като резултат от
различните практики на компаниите в рамките
на един бранш. Още повече, че средните оценки
илюстрират текущите практики и активности в
изследваните браншове без да поставят въпроса дали именно това поведение на компаниите
е най-разумното в настоящия момент.
За да се даде отговор на въпроса „Какви
действия следва да предприемат компаниите по
браншове, за да могат да балансират своя клиентски портфейл?” е направен анализ за установяване на относителната важност на трите
вида програми – за привличане, за задържане и
за реактивация на изгубени клиенти. За целта е
използван множествен регресионен анализ, като
оценките по отделните видове програми са факторни променливи, а зависима променлива е
стационарният ред, отразяващ способността на
компаниите да организират и изпълняват програми за управление на взаимоотношенията с
клиентите по етапи на техния жизнен цикъл. Относителната важност на отделните видове
програми се формира като за критерий се използват изчислените β-тегла.
Данните показват, че при всички изследвани
браншове регресионните модели са адекватни
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(Sig. е в диапазона от 0,000 до 0,013), като коефициентите на детерминация са високи (R2 се
изменя в граници от 0,762 за счетоводните услуги до 0,864 за адвокатските услуги). Във всички
браншове с най-висока степен на важност се
открояват дейностите по привличане на клиенти.
Относителната им важност е 55% при компаниите за маркетингови услуги, 57% при финансовите институции, 61% при счетоводните услуги и
76% при адвокатските кантори. Програмите за
задържане на клиенти имат най-висок приоритет
във финансовия сектор (41%), следвани от счетоводните фирми (24%), адвокатските кантори
(19%) и маркетинговите компании (13%). Програмите за реактивация на вече изгубени клиенти биха имали най-висок ефект върху резултатите от прилагане на CRM стратегията при компаниите за маркетингови услуги (32%) и при
счетоводните компании (15%). В останалите два
бранша влиянието на програмите за реактивация на изгубени клиенти е несъществено – 5%
при адвокатските кантори и 2% в сферата на
финансовите услуги.

по-скъпи от програмите за тяхното задържане и
развитие. Сериозен аргумент е и притеснението
на мениджърите, че новите клиенти нямат доказан потенциал за развитие и липсва гаранция,
че вложените в тях средства ще бъдат възстановени. Подобна логика съществува и при изгубените клиенти. Реактивацията им обикновено
изисква много средства, защото те трябва да
получат по-добра оферта от тази, която предлагат конкурентите, за да бъдат стимулирани да
купят отново. Още повече при предлагането на
услуги, ролята на личния контакт и репутацията
на доставчика на услугата имат много по-силно
влияние в сравнение с предлагането на материални продукти, което също затруднява повторното привличане на изгубен клиент. Анализът
обаче показва, че приоритет към момента трябва да имат програмите за привличане на нови
клиенти, като мениджърите на маркетинговите
компании следва да концентрират усилия и по
отношение на реактивация на изгубени клиенти.
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Заключение
Получените данни показват, че се констатира
сериозно разминаване между практиките на
компаниите по отношение на прилагане на отделни компоненти на CRM стратегията и дейностите, които биха имали сериозен позитивен
ефект върху бизнеса в изследваните браншове.
Всички мениджъри отдават приоритет на дейностите по задържане и развитие на клиентите,
което е логично предвид наличието на данни, че
програмите за привличане на клиенти са от 5 до
7 пъти по-скъпи от програмите задържане и развитие на клиентите. Съответно програмите за
реактивация на изгубени клиенти са до 20 пъти

IMPLEMENTATION OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PROGRAMS
Evgeni Stanimirov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
During the last decade the process of working with clients has witnessed multitude of transformations. The greater
awareness of customers stimulates them to search for greater added value of more innovative products at a lower price
and simultaneously aiming at diminishing the risk taking. Companies operating on the B-2-B markets provide the array of
the abovementioned conditions by managing relationships with various individual or group customers. Customer relationship management encompasses activities of attracting, retaining, developing and reactivating of customers according
to the stage of their customer lifecycle. The management of customer relationships is not disordered, but instead it is
achieved through CRM programs. The purpose of this paper is to exhibit the results of an empirical study on the CRM
activities of companies specializing in business services in Bulgaria.
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Резюме
Промените в бизнес средата през последните години насочиха вниманието на компаниите към проектирането
и въвеждането на нови канали към традиционно използваните. Многообразието от дистрибуционни канали се
разглежда като алтернатива както за компаниите от гледна точка на възможност за разработване, така и от
страна потребителите при избора им на място за покупка. Актуализирането на дистрибуционните системи чрез
добавяне на високо технологични канали за дистрибуция прави компаниите по-независими, гъвкави и устойчиви.
Различията в капацитетите, разходите, ползите и рисковете на отделните канали определят тяхната приложимост спрямо определен продукт/пазарен сегмент. Аргументираното им включване в мултиканалова система допринася за подобряване на пазарните позиции на компаниите и постигане на устойчивост в развитието.
Ключови думи: мултиканалова дистрибуция, мултиканалови системи, ползи, разходи, рискове.
Key words: multi-channel distribution, multi-channel systems, benefits, costs, risks.
JEL: M39, M31, L81.

преките ефекти, които се усвояват от въвеждането им, свързани с повишаване на приходите,
намаляване на разходите и т.н. се наблюдават и
положителни трансферни ефекти за дистрибуционната система като цяло – устойчивост, благоприятно пазарно позициониране, относителна
независимост и др.

Увод
Развитието на новите технологии в състояние на икономическата нестабилност през последните години привлече вниманието на компаниите към разработването на иновативни маркетингови канали. Успешното добавяне на новите канали към вече функциониращите допринесе за утвърждаването на мултиканаловата дистрибуция в различните сфери на приложение.
Актуалността на използването на мултиканаловата дистрибуция произтича от редица условия:
променящи се икономически условия, висок пазарен риск, преразпределение на пазарите,
неблагоприятни изменения в разходите и приходите, проблеми с използване на капацитетите
и др. При оценка на алтернативите за инвестиране от страна на компаниите по елементи на
маркетинговия микс се откроява възможността
за инвестирането им в нови канали за дистрибуция. Аргументацията на такова решение е
съществена част от процеса на проектиране и
пазарно въвеждане на новите канали. Освен

1. Алтернативата - едноканалова или мултиканалова дистрибуция
Многообразието от канали за дистрибуция
поставя въпроса пред компаниите относно актуалността на дистрибуционната им система. В
бизнеса се разпознават субекти, които разчитат
на единичен канал за дистрибуция, както и такива които използват множество на брой каналови структури. Маркетинговото обосноваване
на едноканаловата и мултиканаловата дистрибуция е съществен момент в управлението на
компанията и разработването на целевите сегменти.

Табл. 1. Маркетингово обосноваване на използването на единичен канал за дистрибуция
Условия
Особености
Капацитетно и ресурсно съответствие на Каналът осигурява пазарна реализация на произвежданата продукканала с производството на компанията
ция.
Целева рентабилност и ефективност
Постига се целевата рентабилност и ефективност, заложена в плана.
Пълно сегментно обхващане
Единичният канал обхваща потенциалните потребители в обособения пазарен сегмент или сегменти.
Функционално съответствие
Единичният канал осъществява всички функции, които имат отношение към качеството на обслужване на потребителите.
Съответствие на мащабите на дейност
При компании с ограничени мащаби на дейност.
Конкурентни канали
В случаи, когато конкурентите използват аналогични канали за дистрибуция.
Правно регламентиране
При специфична правна регламентация, която не позволява използването на алтернативни канали за дистрибуция.
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Използването на единични маркетингови канали, обаче е свързано с редица рискове – относително висок пазарен риск, маркетингов
риск, произтичащ от актуалността на маркетинговата оферта, финансов риск, риск от жизнения
цикъл на канала и др.
Промените през последните десетилетия засягащи свободното движение на хора, стоки и

капитали допринесоха за формиране на допълнително търсене към продуктите на компаниите.
Мобилността в съчетание с усъвършенстване
на правното регламентиране на търговията от
разстояние и развитието на високотехнологични
канали допринесоха за инвестиции в изграждането на мултиканалови системи за дистрибуция.

Табл. 2. Маркетингово обосноваване на използването на мултиканалова дистрибуция
Условия
Особености
Голям производствен капаци- Множеството канали осигуряват пазарна реализация на произвежданата протет
дукция.
Голям асортимент
Чрез мултиканаловата дистрибуция се осигурява равнопоставеност на отделните позиции в рамките на асортимента.
Различие в рентабилността и Възможност за управление н продажбите по канали ориентирано към повишаефективността на отделните ване на ефективността на системата като цяло.
канали
По-адекватно пазарно покри- Всеки един от каналите се характеризира със специфично пазарно обхващане.
тие
Функционална специализация За всеки един от каналите в мултиканаловата структура могат да се специфина каналите
цират функции съответстващи на капацитета, ресурсите и ефективността на
изпълнение.
Ориентация към пазарна екс- Високо технологичните канали позволяват ниско разходен, ниско рисков и ниско
панзия
бариерен вход на чужди пазари.
Специфика на продукта
При продукти, които предполагат използването паралелно на няколко канала за
дистрибуция.
Правно регламентиране
При специфична правна регламентация, която позволява използването на паралелни канали за дистрибуция (в това число и канали от разстояние).
Потребителско поведение
Търсене на продуктите през различни канали за дистрибуция. Процес на вземане на решение за покупка свързан с активност през различните канали за
реализация.
Специфично отношение на Различието в отношенията се разглежда като алтернатива за пазарно включваползи/разходи/рискове
за не в алтернативните канали за дистрибуция.
компаниите и потребителите
Типични каналови структури в За някои браншове мултиканаловата дистрибуция е типичен модел, който се
бранша
възприема от компаниите като “успешен”.

(чрез търсене на конкурентни преимущества по канали).

Самостоятелно или в комбинация, условията
се включват в аргументацията за добавянето на
нови канали за дистрибуция към вече функциониращите. Очакванията, които се формират с
въвеждането на нови канали могат да се систематизират в следните направления:
- добавянето на канали, като възможност
за генериране на ръст [1];
- добавянето на нов канал ще допринесе
за увеличаване на приходите;
- функционалното допълване на новия канал ще се отрази благоприятно на ефективността на дистрибуцията на компанията;
- въвеждането на нов канал в условия на
конкуренция със съществуващия ще активира мениджмънта за осъществяване
на гъвкав маркетинг по отделните канали

2. Използване на високо технологични канали
Относително ниските бариери за въвеждане
и големите възможности на е-каналите ги прави
атрактивни за включване в бизнеса на компаниите. Стойностите на относителния дял на използването на високо технологични канали в
продажбите от страна на компаниите в България по данни на НСИ показват повишаване на
интереса към онлайн каналите през последните
четири години. Въпреки, че относителният им
дял достига 7,8% през 2012, то процентът е значително по-малък от този в развитите европейски страни.
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Табл. 3. Относителен дял на предприятията, които са получавали поръчки он-лайн (продажби) и относителен дял на предприятията, които са купували стоки и услуги он-лайн
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Получавали поръчки он-лайн
4,8
5,4
5,1
2,9
4,2
4,2
4,5
6,7
7,8
Купували стоки и услуги он-лайн
12,3
11,9
9,1
7,3
6,1
8,3
8,5
11,7
7,3
Източник: [2013-03-10. http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17].
Забележка: Относителният дял е изчислен на база брой предприятия, които имат достъп до Интернет.

Не такава е обаче тенденцията в относителния дял на предприятията, които купуват през
онлайн канали. През 2012 година се наблюдава
срив с 4,4 пункта спрямо 2011 г. и се преустановява тенденцията в повишаването му с начало
2006 година. Сравнението между относителния
дял на предприятията осъществили продажби и
покупки през онлайн каналите през 2012 г. показва по-висока активност на компаниите в продажбите към клиенти. Анализът на стойностите

на покупките и продажбите на компаниите по
Интернет показва тенденция към повишаването
им през анализирания период. По-висока стойност се наблюдава при продажбите по Интернет, като стойността им през 2012 г. е почти 2,2
пъти по-висока от тази на покупките на компаниите. Изводът, който може да се направи е, че
е-каналите се използват повече за дистрибуция
от колкото за осъществяване на доставки към
предприятията.

Табл. 4. Стойност на покупките и продажбите по Интернет (млн. лв.)
2006
2007
2008
2009
2010
Стойност на покупките по интернет и/или мрежи
543
668
1027
1331
965
различни от интернет
Стойност на продажбите по интернет и/или мрежи
234
512
1090
1761
2493
различни от интернет

2011

2012

2241

1892

3443

4205

Източник: [2013-03-10. http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17].

За изследване на В2С каналите е важно да
се анализира относителния дял на лицата, които са осъществявали поръчки и покупки онлайн.
Данните в таблица 5 показват повишаване на
интереса на лицата към поръчки и покупки он-

лайн, като относителният им дял през 2012 година се доближава до 10%. По-силна активност
проявяват мъжете, както и лицата от гъсто населените места в страната.

Табл. 5. Относителен дял на лицата, които са поръчвали/купували стоки или услуги по Интернет за лични
цели през последните 12 месеца
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Общо
2,2
2,7
2,7
4,7
5,1
6,7
9,2
По местоживеене
Гъсто населени места
3,8
4,6
4,8
7,9
8,7
10,2
14,2
Средно населени места
1,5
2,4
2,5
2,6
2,5
3,4
5,8
Слабо населени места
0,9
1,1
0,6
2,0
2,2
3,7
4,7
По пол
Мъже
2,6
3,2
3,0
5,4
5,4
6,7
9,4
Жени
1,8
2,2
2,4
4,0
4,8
6,6
9,1
Източник: [2013-03-10. http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17].
Забележка: Относителният дял е изчислен на база генерална съвкупност на населението между 16 и 74 г. по признаци.

С най-висок дял са лицата, които пазаруват
он-лайн дрехи, спортни стоки, пътувания, хотелски резервации и книги, списания, вестници или

е-материали за обучение, което предполага поактивно включване от страна на компаниите в
предлагането на продуктовите групи.

Табл. 6. Най-поръчваните стоки и услуги от лицата по Интернет през 2012 г. (Относителен дял на лицата)
Видове стоки и услуги
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Дрехи, спортни стоки
13,5
18,7
23,2
43,0
47,3
52,5
63,6
Пътувания или хотелски резервации
22,3
16,2
16,3
21,0
24,3
30,4
31,3
Книги, списания, вестници или електронни материа52,2
40,6
31,5
30,3
31,6
20,6
25,9
ли за обучение
Стоки за дома (мебели, играчки и др.)
21,7
12,0
10,8
23,3
17,6
21,7
21,2
Билети за различни събития
10,1
9,5
9,9
8,8
13,5
16,0
15,3
Източник: [2013-03-10. http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17].
Забележка: Относителният дял е изчислен на база брой лица, поръчвали/купували стоки или услуги по Интернет през
последните 12 месеца.
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По данни на НСИ лицата от домакинствата в
България през 2012 г. са предпочели да пазаруват предимно стоки и услуги от продавачи от
България (80,1%) и от страните на ЕС (45,6%).
Едва 2% са лицата, които не са наясно със
страната на произход на продавача.
Проучване на ЕС [2] сред търговци на дребно
през 2011 г. показва, че 66% от търговците използват директни канали за продажби, 41%
осъществяват дистрибуция през е-канали, 20% кол канали, 16% - канали чрез лични продажби,
16% през каталожни канали и 11% използват
други неназовани канали за дистрибуция. Интерес представлява факта, че повече от половината (53%) компании в ЕС в търговията на

дребно използват най-малко един канал за дистрибуция от разстояние. За България относителният им дял е 43%, което е с 10 пункта пониска стойност от средната за страните на ЕС.
3. Развитие на компаниите чрез мултиканалова дистрибуция
Добавянето на нови дистрибуционни канали
към функциониращите може да има съществен
принос за устойчивото развитие на компаниите.
Аргументираният избор на подходящ канал
при каналова екстензия е съществен фактор за
успешното функциониране на мултиканаловата
дистрибуция.

Табл. 7. Принос на мултиканаловата дистрибуция за устойчиво развитие на компаниите
Направления
Особености
Увеличаване на приходите
Добавянето на един или повече канала за дистрибуция към съществуващите се отразява благоприятно на приходите от продажба на собствена продукция, чужди продукти и други приходи.
Увеличаване на пазарното покритие
Добавянето на канали за дистрибуция от разстояние допринася за
по-високо териториално и по-фокусирано сегментно обхващане [3]
на потенциалните и реални потребители.
Диверсифициране на риска
Рисковете при осъществяване на дистрибуция чрез единичен канал са много по-високи. Мултиканаловата дистрибуция способства
за намаляване на рисковете в условия на неблагоприятни промени.
Стимулиране на продажбите по канали Осъществява се чрез стимулиране на по-ефективно функциониориентирано към повишаване на ефектив- ращите канали и тези с висок ефект на икономии от мащаба.
ността
Рационално разпределение на функциите Адекватното разпределение на функциите по канали допринася за
между отделните канали ориентирано към намаляване на разходите и повишаване на ефективността на проповишаване на ефективността
дажбите. Интеграцията в рамките на мултиканаловата дистрибуция се определя като фактор за повишаване на разходите и повишаване на рентабилността [4].
Устойчивост на дистрибуционната система Основава се на различните фази на жизнен цикъл.
Относителна независимост на дистрибу- Проектирането на собствени директни канали обуславя независиционната система
мостта на компанията от посредническите структури.
Управление на жизнените цикли по канали Наличието на множество канали, предполага управлението им по
фази от жизнения цикъл с обосновани решения на трансформации.
Подобряване
на
отношението
пол- Алтернативността е ключов фактор както за управленските, така и
зи/разходи/рискове за потребителите и за потребителските решения.
компанията

Прилагането на мултиканалова дистрибуция
в условия на несигурност има редица преимущества свързани с разпределението на риска и
разходите между субектите по каналите за реализация. Въвеждането на канали от разстояние
към функциониращите традиционни канали води до следните благоприятни трансформации:
- намаляване на риска за реализацията на
продукта за компаниите, което се дължи
на регистрирането на търсене преди да
се достави (произведе продукта);
- прехвърляне на разходите за доставка на
клиента;

-

равнопоставено асортиментно представяне;
- ограничаване на зависимостта от посредниците и др.
Вертикалното и хоризонтално информационно свързване на участниците в мултиканалова
дистрибуция е от съществено значение за
ефективността на функциониране на системата.
По данни на НСИ през 2012 година 31,5% от
предприятията в страната с над 10 заети лица
разполагат с бизнес процеси, които са автоматизирано свързани с тези на техни доставчици
и/или клиенти. В сравнение с 2008 година тех-
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ният относителен дял е нараснал двойно, което
е предпоставка за висока координация на процесите и функциите в условия на мултиканалова дистрибуция. Относително нисък е делът на
предприятията в страната с над 10 заети лица,
които използват софтуерни приложения за целите на CRM – едва 17,9% през 2012 година.
Мултиканаловата дистрибуция в процес на
функциониране е свързана и с вероятността от
проява на конфликти: вътрешни и външни. E.
Tesser фокусира вниманието върху следните
основни генератори на конфликти: вътрешни каналов канибализъм, проблем с използването
на собствеността, ценови конфликти и липса на
синхронизация в работата на каналите и външни – взаимоотношения с посредниците, загубване на контрол и промени в създаването на стойност по веригата [5]. Разбира се генераторите
на конфликти в условия на мултиканалова дистрибуция не се изчерпват с изброените, а също
така включват маркетингова дискриминация на
отделни канали, капацитетни проблеми, разпределение на функции и разходи, координация
и т.н.

широко приложение извън традиционното им
приложение във финансовата и медийната
сфера. Мултиплицират се практики, както в традиционния бизнес, така и в сферата на обществените услуги. Специфичната активност на потребителите в търсенето на продукти и услуги
стимулира компаниите в проектирането и въвеждането на нови канали, насочено към подобряване на достъпността, увеличаване на
общите приходи и повишаване на ефективността на дистрибуцията.
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Изводи и препоръки
Интересът към включването на националните компании в глобалната дистрибуция и възможностите на високо технологичните канали
поставя на преден план въпроса за актуализиране на дистрибуционните им системи. Успешните мултиканалови модели намират все по-

SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY WAY OF MULTI-CHANNEL DISTRIBUTION
Evgeniya Tonkova
University of Economic, Varna, Bulgaria
Abstract
Changes in the business environment in the last couple of years focused companies’ attention on both designing and
introducing new channels and, on the other hand, using the traditional ones. The variety of distribution channels is
viewed as an alternative both for companies, from the point of view of an opportunity for working them out, as well as
from the point of view of customers when choosing a place for purchasing a product. Updating distribution systems
through adding highly technological distribution channels makes companies more independent, more flexible and sustainable. The various capacities, costs, benefits and risks in using particular channels presuppose their applicability having in mind a particular product/market segment. Including them with enough grounds in the multi-channel system contributes for improving companies' market position and achieving sustainable development.
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Резюме
Интернет-базираните интерактивни технологии вече позволяват на продавачите да приложат редица радикално нови бизнес модели (amazon.com, Netfix), да достигнат потребителите по нов начин (Google Adwords), да
революционизират предлагането, поръчката и доставката на продуктите (СРМ-системи), позволяват на потребителите да общуват помежду си (блогове, форуми, онлайн ревюта на продукти, микроблогове и социални мрежи),
осигуряват инструменти за комуникации и преговори между потребители и продавачи, значително разнообразяват изживяването на потребителя онлайн (виртуални мрежи и общности). Интерактивните технологии също така
променят облика на конкурентната среда като обезсмислят някои традиционни бизнес модели, придават повече
сила на потребителите, ангажирайки ги в моментни онлайн и офлайн сравнения на цените по всяко време, от
всяко място и давайки възможността на по-малки фирми да преодолеят традиционните икономии от мащаба на
големите фирми. Увеличеното използване на интерактивните технологии драматично променя комуникацията и
процесите, свързани с покупката с потенциала значително да афектира стратегиите, операциите и конкурентоспособността на продавачите. В разработката ще бъдат представени възможностите на интерактивните медии за
подобряване на комуникационната политика на фирмата.
Ключови думи: комуникационна стратегия, интерактивни медии, блог, онлайн ревю, социални мрежи.
Key words: tourism industry, sustainable development strategies, tourist complex vision.
JEL: M31, М15.

Блогове
Блоговете (blogs или weblogs) представляват
електронни страници, които съдържат често
актуализирани съобщения или постове (posts).
Видът на информацията, която се съдържа в
един блог, варира широко, включваща спектър
от теми от лично до строго специализирано естество. От друга страна, могат да се откроят
както персонални, така и фирмени блогове.
Тъй като блоговете са електронни страници
(уебсайтове), те се контролират и навигират с
използване на хиперлинкове, а постовете обикновено обединяват хиперлинкове към други
блогове или източници на новини и информация
заедно със свързани коментари и дискусии.
Когато блоговете започват да се свързват един
с друг (да създават линкове един към друг) и да
коментират изложеното, могат да възникнат
огромни, широко разпространяващи се дискусии, които включват много блогъри и засягат
множество различни теми.
След 1999 г. започва производството на
софтуер, позволяващ лесното създаване и поддържане на блогове. Последвано от намаляване на цените на интернет-услугите, това постепенно довежда до многократно увеличаване на
броя на блоговете и разнообразието на засяганите теми.
Важно предимство на блоговете е и полесната им откриваемост от търсачките. Причината за това е, че съдържанието им се допълва
много по-активно от това на уебсайтовете, което

Увод
Интернет-базираните интерактивни технологии вече позволяват на продавачите да приложат редица радикално нови бизнес модели
(amazon.com, Netfix), да достигнат потребителите по нов начин (Google Adwords), да революционизират предлагането, поръчката и доставката
на продуктите (СРМ-системи), позволяват на
потребителите да общуват помежду си (блогове, форуми, онлайн ревюта на продукти, микроблогове и социални мрежи), осигуряват инструменти за комуникации и преговори между
потребители и продавачи, значително разнообразяват изживяването на потребителя онлайн
(виртуални мрежи и общности). Интерактивните
технологии също така променят облика на конкурентната среда като обезсмислят някои традиционни бизнес модели, придават повече сила
на потребителите, ангажирайки ги в моментни
онлайн и офлайн сравнения на цените по всяко
време, от всяко място и давайки възможността
на по-малки фирми да преодолеят традиционните икономии от мащаба на големите фирми.
Основни видове интерактивни медии
Увеличеното използване на интерактивните
технологии драматично променя комуникацията
и процесите, свързани с покупката с потенциала
значително да афектира стратегиите, операциите и конкурентоспособността на продавачите.
Основните интерактивни медии са:
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е един от основните критерии за подреждане на
резултатите от търсене в Google и Yahoo.
При малките по мащаб фирми, тепърва навлизащи на пазара или със сравнително скромни
ресурси, уеблоговете са широко използван и
практичен заместител на фирмения уебсайт,
тъй като се характеризират с лесен за използване софтуер и ниски разходи по поддръжката.
Блоговете са същевременно и често използван инструмент от фирми, които поддържат
собствена електронна страница, но същевременно използват блогосферата за засилване на
популярността си, подобряване на комуникацията с клиентите и поддържане на фирмения
имидж.
Основни аспекти на използване на блоговете
в този смисъл са:
- предоставяне на допълнителна информация за продуктите и услугите на фирмата – чрез блога може не само да се
разшири предоставената в уебсайта на
фирмата информация, но и най-вече тази
информация да се представи по нов,
креативен и по-„персонализиран” начин;
- персонализиране на облика на фирмата
– за поддържане и списване на блога
обикновено се избират един или група
служители на фирмата, които могат чрез
него свободно (естествено водейки се
преди всичко от основните корпоративни
ценности и мисия) да комуникират с потребителите, да отговарят на запитвания,
да изразяват мнения и препоръки. Така
потребителят не общува единствено с
технологичния интерфейс на уебсайта, а
с личности, които предразполагат към
създаване на по-трайни взаимоотношения;
- намаляване на потребителската неудовлетвореност – блогът създава специфична среда за отправяне на въпроси и изява на неудовлетвореност от потребителите, където проблематичните точки могат да бъдат адресирани навременно и
компетентно, с оказване на внимание към
потребителя и съответно намаляване на
негативния резонанс;
- насочване на вниманието към конкретни
теми и предимства на фирмата – блоговете дават възможност на фирмата да
инициира дискусии на теми и да постави
акцент върху такива, които засилват авторитета й;
- създаване и поддържане на добрия
имидж на организацията – единият аспект тук е насочен към създаването на
доверие и позитивна връзка с потребителя, а другият – с възможността за показ-

ване на компетентност в конкретна сфера на дейност – блогът може да се използва за публикуване на информация,
която е свързана не само с конкретната
фирмата, но и изобщо с вида дейност, в
който е заета.
(Уеб) сайтове
Фирменият уебсайт е основното виртуално
лице на фирмата. Неговата структура и количеството на представяната в него информация
може да варират широко, но в общия случай
уебсайтовете предоставят данни за фирмената
дейност, основните продукти или услуги, които
предлага, контактна информация.
С напредването на технологиите и все помасовото използване на интернет обаче значително се променят начините на структуриране и
приложение на фирмените страници. Те вече не
представляват единствено статични галерии с
текстова и картинна информация, в тях се инкорпорират все повече динамични елементи, в
следствие на което днес вече говорим за интерактивни уебсайтове. Те естествено могат да
варират по степен на интерактивност, възможностите за вграждане на интерактивни елементи
са много:
- виртуални обиколки – често предлагани
са виртуалните обиколки на галерии, магазини, хотели, туристически дестинации;
- въпроси и анкети – сайтовете често инкорпорират системи за оценяване на
продуктите, анкети или отделни въпроси,
които дават на потребителите възможност да споделят мнението си и да съдействат за оптимизиране на продуктите;
- изпращане на въпроси, поръчки – широко
разпространени са различните форми за
отправяне на въпроси и поръчки, в някои
случаи дори в реално време – с вградени
чатове или други приложения;
- аватари – интересен нов аспект на създаване на различно и по-пълноценно изживяване за потребителя е изграждането
на аватар – негова втора, виртуална личност, чиито физически показатели той
може да избира произволно (когато аватарът се създава с цел забавление) или
да напасва според своите собствени характеристики (когато аватарът се създава
с цел да се улесни пазаруването онлайн).
Така например виртуалната нова личност
може да изследва сайта, да участва в игри, да изпробва комбинация от продукти
(дрехи, гримове, прически);
- игри – вградените в сайтовете игри могат
да варират в много широк спектър. От
най-елементарните промоционални игри
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(тип „отговори на въпрос и спечели”) до
създаването на триизмерна среда и ангажирането на потребителя в изследването й;
- рецензии и коментари за продуктите –
подобно на блоговете, в официалния
уебсайт на фирмата може да се създаде
среда за споделяне на мнения и коментари.
Независимо обаче от това дали сайтът е с
проста или сложна и комплексна структура, могат да се откроят няколко основни елемента,
които следва задължително да присъстват в
него: съобразено с потребителите и полезно за
тях съдържание; линкове и препратки към други
източници на информация (включително уебсайтове на други фирми, когато те не са преки
конкуренти); лесна навигация; подробна информация за продуктите; редовно допълване и
осъвременяване на информацията.
Уебсайтът на фирмата се сочи като един от
основните източници на информация, които
потребителите използват при търсене преди
покупката на желания продукт [6]. Затова горепосочените елементи са задължителни за успешното представяне на фирмата.

ставлява социална услуга за микроблогинг (microblogging - създаване и споделяне на съобщения, ограничени в случая
до 140 символа). Именно в микроблогинга се концентрира уникалността и широкото приложение на медията – тя позволява за кратко време да се разпрати информация до множество от хора („последователите” на личността или дори поширок кръг от хора, заинтересовани от
същата тема, в случай че показването на
съобщението не е ограничено от потребителя). Предаването на информацията
е възможно не само чрез системата на
сайта, но и чрез sms-и и отделни приложения като приставката twitterfox за firefox
например. Това го прави лесен за използване и провокира непрекъснатия обмен
на информация;
- MySpace – над 125 млн. уникални потребители [5] в края на 2008 г. Структурата
на сайта е близка до тази на facebook,
предлага подобни приложения – създаване на профил, показване на настроение, сваляне на снимки и музика, включване в групи и др. След появата на
facebook през 2006 г. медията започва да
губи популярност, като разликата в броя
на потребителите на двата сайта е красноречива за загубата на позиции. Все пак
myspace остава една от най-популярните
медии, предлагаща редица възможности
за интеракция с потребителя;
- YouTube – в сайта са регистрирани над
48 млн. потребители [3]. Тази цифра до
голяма степен обаче е подвеждаща, тъй
като структурата на медията не изисква
задължителна регистрация за разглеждане на свалените файлове, поради което може да се приеме, че съществуват в
пъти повече потребители от официално
регистрираните. Статистиките [4] показват, че видео на сайта се преглежда над
2 млрд. пъти на ден. Медията е специално създадена за споделяне на музика.
Дава възможност за създаване на профили на потребителя, следене на активността на други потребители и директно
прехвърляне на видео към голяма част
от другите социални мрежи като
facebook, twitter, flickr, blogger и др.
Социалните мрежи от своя страна представляват групи от хора или общности, които споделят общ интерес, перспектива или минало. Подобни общности съществуват не само в интернет, но и извън него, в реалното общество. От
основен интерес за маркетолозите в случая е
именно приложението на социалните медии при

Социални медии и социални мрежи
Терминът „социални медии” се отнася до
съвкупността от интернет-базирани технологии,
които обхващат комуникация, съдържание, приложения, разменяни между индивиди, техните
приятели и социални мрежи. Примери за социални медии са социални мрежи като Facebook и
Twitter, технологии за създаване на блогове като
wordpress, сайтове за споделяне на снимки и
видео като youtube и flickr, както и редица други
[2]. Тези технологии помагат на потребителите
лесно да създадат съдържание в интернет и да
го споделят с други.
Най-широко използвани социални медии са:
- Facebook – към януари 2011 г. потребителите на facebook достигат над 600 млн.
души. Структурата на сайта позволява
създаването на лични профили, добавянето на други хора (познати от реалния
живот или открити по общи интереси) като приятели, размяната на публични и
лични съобщения, автоматично оповестяване при промяна в „статуса” на потребителите, включване към групи по общи
интереси, създаване на подобни групи,
сваляне на снимки, видео и музика, оповестяване и включване към събития,
създаване на списъци с интереси;
- Twitter – към март 2010 г. медията има
над 106 млн. уникални потребители. По
определение на създателите twitter пред-
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откриване, поддържане и използване на създаваните чрез тях социални мрежи.
Комбинацията от посочените и редица други
приложения и широката публика направиха социалните медии перспективно и високоефективно поле за прилагане на маркетинговите
стратегии на фирмите и преди всичко – създадоха нова и уникална среда за иницииране и
поддържане на дълготрайни отношения с тях.
Поради актуалността и широкия обхват на темата, довела до появата на концепцията за „маркетинг със социални медии”, маркетинговото
значение на посочените медии ще бъде разгледано по-подробно в следващата глава.

изживяването – контактът на потребителя със съобщението в този случай от пасивен преминава към активен.
Нарастваща тенденция е създаването на игри единствено предназначени за предаването
на конкретното маркетингово послание. Подобен вид реклама предлага уникалното предимство да бъде запомнена и да се говори за нея
дори дълго след като се прекрати играта. Подобни реклами (съответните продукти) се превръщат в тема за дискусия в блогове, социални
мрежи, между приятели в училища и форуми –
вирусен ефект.
Сред основните предимства, които игрите
предлагат, са:
- различни възможности за таргетиране на
аудиторията: на географски принцип (тук
се използва IP-адресът на потребителския компютър и друга сходна информация); профилиране на потребителите по
тяхната регистрационна информация;
- висока продължителност на излагане на
рекламното послание – докато при телевизионната реклама например продължителността на един рекламен спот е в
рамките на секунди, с играта потребителят се ангажира за минути, дори часове,
доброволно и многократно се връща към
нея;
- офлайн версии на игрите (конзоли) – позволяват достигане до потребителите при
липсата на връзка с интернет;
- създаване на общности – около видеоигрите често се изграждат общности от
фенове, които обсъждат стратегии, разменят както във виртуалното, така и в
реалното пространство специфични елементи от играта;
- за разлика от традиционната реклама,
тук рекламата, когато е правилно изградена и позиционирана в синхрон с атмосферата на играта, не се приема като
„прекъсване” на извършваната дейност, а
като допълнителен фактор на забавление, увеличаващ реалността на изживяването.

Електронни (онлайн и офлайн) игри
Въпреки че в миналото са били атрактивни
предимно за момчета в ранна възраст, в днешно време видеоигрите са важна платформа за
реклама на забележителен спектър от продукти
и услуги далеч надхвърлящи тези, от интерес
само за младежите. Доказано е, че над 50% от
всички възрастови групи играят игри [1]. За разлика от традиционните рекламни платформи
игрите позволяват на рекламиращите да формират интерактивен диалог със своите потребители. С правилния подход тази платформа може
да даде възможност на фирмите да запазят
връзката с клиентите и техните близки и приятели, дори след като прекият процес на реклама
бъде прекъснат. Навлизайки в общността на
геймърите, маркетолозите могат да създадат
изключително силно поле за споделяне на мнения и идеи.
Могат условно да се откроят три основни нива на реклама в игрите:
- реклама извън средата на самата игра –
тези реклами съществуват извън полето,
на което се извършва играта и често се
появяват във формата на банерни реклами, които обкръжават полето на игра
на уебсайта. Тук нивото на интерактивност и споделяне, което се генерира, е
минимално, но са лесни за изпълнение.
- Реклама в полето на игра – тези реклами
често се появяват като билбордове или
знаци вътре в самия свят на играта. Въпреки че потребителят не контактува директно с тези реклами, те са ясно видими, докато геймърът навигира през средата на играта. Ключовият фактор тук е
те да са смислово свързани със спецификата на играта и виртуалния свят, в
който се поставят.
- Рекламата като част от играта - тук брендът е включен в разработването на играта, маркетинговото съобщение се превръща в част от нея, посланието е част от

Заключение
Глобалните промени, които Интернет налага
засягат всички сфери на човешкото знание и
развитие. Информационните и комуникационни
технологии в лицето на Интернет родиха т.н.
Интернет маркетинг. Процесът на проучване на
потребителските нагласи, планиране, ценообразуване, реализация на продукти и услуги вече
съществува в нов Интернет вид, с нови особености на приложение. Затихващите функции на
класическия маркетинг за сметка на Интернет
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маркетинга утвърждават хипотезата, че Интернет маркетинга притежава огромен икономически потенциал.
В заключение, използването на възможностите на интерактивните медии са:
Първо, проследяване на потребителския интерес – коментарите, които събират отделните
постове са добър индикатор за популярността
на засегнатата тема.
Второ, експериментиране и предварително
проучване на потребителското отношение към
нововъведения, тъй като дават възможност да
се представи нова идея пред публиката, да се
сканират начални отзиви за нея, да се проследи
общото отношение, да се съберат идеи за евентуалното й преработване и подобряване в максимално съответствие с потребителските предпочитания.

Трето, разширяване на изследваната аудитория – блогове на потребители и конкуренти.
Богати възможности в тази насока осигуряват
Google
Blogs,
Technorati,
Blogpulse,
Commentsniper.com и др., чрез които могат да се
проследят разговори, трендове, мнения.
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INTERACTIVE MEDIA AS A COMPONENT OF THE COMMUNICATION STRATEGY OF
THE COMPANY
Stefan Stefanov
D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Abstract
Internet-based interactive technologies now allow vendors to implement a number of radically new business models
(amazon.com, Netfix), to reach consumers in a new way (Google Adwords), to revolutionize supply, delivery of the product (CRM-systems) allow users to communicate with each other (blogs, forums, online product reviews, microblogs and
social networks) provide tools for communication and negotiation between customers and sellers significantly diversify
the user experience online (virtual networks and communities). Interactive technology is also changing the face of competition undermining some traditional business models that give more power to consumers, engaging them in online and
offline instant price comparisons at any time, from anywhere and allows smaller companies to overcome the traditional
economies of scale of large firms. Increased use of interactive communication technologies dramatically changed the
processes related to the potential purchase significantly affects the strategies, operations and competitive sellers. The
paper will present the possibilities of interactive media to improve communication policy of the company.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ ЕКИП СПОРЕД СЛОЖНОСТТА НА
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Резюме
Материалът разглежда зависимостта между спецификата на един проект и модела на ръководство, прилаган
в проектния екип. Представят се 17 измерения за оценяване на организационната и технологична сложност на
проекта, въз основа на които се предлага класификация, ориентираща избора на управленския стил от страна на
проектния мениджър.
Ключови думи: екип, проект, сложност, управление.
Key words: team, project, complexity, management.
JEL: M10.

ният мениджър трябва да притежава следните
умения и компетенции: 1) умения, свързани с
управлението на проекти - управление на интеграцията, обхвата, времето и т.н.; 2) технически
умения – в конкретна професионална област; 3)
ръководни умения – лидерство, делегиране на
пълномощия и др.; 4) умения за комуникиране устно, писмено, презентиране; 5) умения за преговаряне - разрешаване на конфликти и др.; 6)
социални умения - сензитивност, работа в екип.
Тези качества обаче не получават еднаква значимост в различните ситуации. Нормално е
изискванията към проектния мениджър да са
динамични в зависимост от степента на неговото участие в управлението на екипа, тоест модела на ръководство.
Проектният мениджър може да се позицира
по различен начин в структурата и съответно
управлението на проектния екип. Има пет основни варианта [2]:
1. „Йерархичен” модел на ръководство - реализацията на проекта се управлява централизирано, като проектният мениджър взаимодейства индивидуално с членовете на
екипа, контролирайки техните действия.
2. Модел „Ръководител на екип” - като найопростена форма на нейерархично лидерство, всички членове на екипа са равностойни
и взаимодействат слабо помежду си. Избраният за групов лидер работи върху проектните дейности както всички останали, но
има ангажимента да представя групата пред
външни лица, да докладва за прогреса на
проекта и възникващи проблемни ситуации
пред по-високостоящи мениджъри. Освен
това получава и разпространява информация за евентуални промени в изискванията и
приоритетите.
3. Модел „Координатор на екип” - сходен е с
предишния, но тук членовете на екипа трябва да взаимодействат помежду си, за да из-

Увод
Въпреки, че проектния мениджмънт е с прогресивно нарастваща значимост за съвременната организация, неговите „човешки” аспекти все
още остават сравнително слабо изследвани като съществуващи проблеми и потенциално възможни решения. Това силно контрастира с налагащото се възприемане на проектите по-скоро
като „поведенчески”, отколкото като „технически” системи [1].
Лидерството или управлението на проектния
екип е една от най-интересните и същевременно най-неразвити области на проектния мениджмънт. Въпреки наличието на десетки изследвания върху качествата на идеалния проектен
мениджър, те в повечето случаи страдат от
един общ недостатък – неотчитане спецификата
на проекта. Съществуващите множество класификации на проектите ги групират в зависимост
от методологията за тяхното управление, но не
и в зависимост от необходимата съвкупност от
компетенции, стилове и модели на ръководство.
В тази връзка настоящата разработка се опитва
да предложи типология на проектите, както и
инструментариум за оценяване на тяхната
сложност, която би могла да бъде полезна
именно във връзка с управлението на проектния
екип.
1. Възможни модели на ръководство в проектния екип
Проектният мениджър е ключов фактор за
успешната реализация на проекта. Доказателство за това са непрекъснато нарастващия брой
изследвания и публикации, свързани с компетенциите в областта на проектното управление,
които се превръщат в основа за широко разпространяващите се обучителни и сертифициращи програми за проектни мениджъри.
Лидерството е съвкупност от качества и стилове на ръководство. В общия случай, проект-
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„технологична сложност” или сложност на проектното съдържание.

пълнят работните си пакети от задачи. Интензивният междуличностен контакт е изключително важен, за което са необходими
ефективно функциониращи комуникационни
канали.
4. Модел „Споделено лидерство” – допуска
гъвкавост при избора на лидери. Всеки би
могъл да поеме ръководна роля, когато
проблемът е в неговата експертна област,
но останалите са също пряко ангажирани в
процеса на вземане на решения. Проектният
мениджър не е реален член на екипа, а
просто дефинира границите или очакванията спрямо него, след което го оставя да избере най-добрия начин за действие.
5. Модел „Самоуправляващ се екип” – екипът
носи пълна отговорност за изпълнението на
възложения проект. Мениджърът е външен и
служи като ресурс на разположение на проектните участници, тоест е по-скоро в пасивна, отколкото в активна позиция. Управлението е децентрализирано - екипът е
упълномощен да подбира състава си, да
обучава членовете си, да наема външни подизпълнители, а понякога да планира и управлява собствения си бюджет.
Очевидно колкото по-централизирано е управлението на екипа, толкова по-важни са качествата на проектния мениджър. Изборът на
конкретен модел на ръководство, на свой ред,
следва да бъде съобразен със спецификата или
сложността на реализирания проект, тоест контекста на ситуацията.

2.1. Организационна сложност (сложност на
проектната среда)
Външната среда влияе чрез ограниченията и
изискванията, които поставя към проекта. В найобщ смисъл тази сложност е резултат от ниската (или липсваща) степен на интеграция между
проекта и организационната стратегия, и между
управлението на проектния екип и системите за
управление на човешките ресурси в организацията.
А. Организационни изисквания към проекта
Традиционните критерии за ефективност на
проекта са срок, бюджет и качество, а малко понетрадиционен е реализирането на учене.
Принципно балансирането на тези цели е основна задача на проектния мениджър, но е много възможно по отношение на някои от тях да
съществуват особено строги изисквания и да
получават приоритет при оценяването на успеха.
1. Краен срок на проекта – сложността е резултат от наличието на предварително фиксиран краен срок, чието спазване има абсолютно задължителен характер. Съответно
това може да се превърне в проблем, ако не
е съобразено с технологичната продължителност на проектните дейности.
2. Бюджет на проекта – ако превишаването на
планирания бюджет е абсолютно невъзможно, а в същото време той не е съобразен с
реалните финансови разчети, това затруднява успешното изпълнение на проекта;
3. Цели на проекта – ако изпълнението на поставените цели е изключително важно, проектът става по-сложен.
4. Удовлетвореност от продукта – сложността
на проекта нараства, ако е изключително
важно „продуктът” му да бъде оценен като
полезен от клиента.
5. Учене в проекта – ако реализирането на
учене в проектните дейности се приема за
много важно от страна на организацията,
това усложнява проекта.
Б. Позиция на проекта в организацията
От една страна, принципно структурата, в която е позициран един проект, отразява неговата
приоритетна значимост за организацията (спрямо останалите проекти и спрямо постоянната
дейност във функционалните отдели). Типа на
матричната структура се дефинира чрез ролите,
тоест регламентираните отговорности и пълномощия на проектния и функционалния мениджър в процеса на управление на проектния
екип. От тази гледна точка за основен структурен параметър може да се приеме степента на

2. Измерения на проектната сложност
Сложността на проекта е до голяма степен
абстрактна концепция, което се потвърждава от
липсата на единно виждане и дефиниция на това понятие. Факт е, че различните автори използват различни елементи за нейното описване и
съответно оценяване. За нуждите на настоящата разработка може да се приеме, че сложността отразява затрудненията, пред които се изправя един проектен мениджър, когато трябва да
реализира своя проект и най-вече да управлява
своя екип.
От една страна, изпълнението на един и същ
проект може да има различна сложност в зависимост от външните организационни условия.
От друга страна, източник на сложност може да
бъде и самото съдържание на проектните дейности. По тази причина е логично да се въведат
две измерения на сложността. Въз основа на
обстоен преглед на множество проектни класификации е възможно да се идентифицират 17
фактора или показателя на сложността, групирани в следните измерения: 1) „организационна
сложност” или сложност на проектната среда; 2)
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сътрудничество между линейния и проектния
мениджмънт.
От друга страна, като средство за реализация на организационната стратегия проектите
следва да бъдат адекватно обслужвани от съществуващите системи за управление на човешките ресурси в организацията. Те създават
мотивацията на проектния мениджър, на функционалния мениджър и на проектния екип чрез
прилаганите критерии за оценяване и възнаграждение на персонала. А наличните компетенции в отделите са следствие от системите за
обучение в организацията.
1. Съдействие на функционалния мениджър
при формиране на проектния екип - ако прекият ръководител силно ограничава достъпа
и възможностите за избор на проектния мениджър, това затруднява обезпечаването на
проектните дейности с необходимите като
количество и качество хора.
2. Съдействие на функционалния мениджър за
реализиране на учене в проектите – ако той
не оказва съдействие за включване на служители с цел обучение в проектите, постигането на проектните цели се усложнява.
3. Ангажираност на екипа в други проекти – ако
проектните участници са ангажирани в множество други проекти, очевидно това може
да се превърне в проблем.
4. Системи за възнаграждение на персонала в
организацията – ако тези системи създават
слаба мотивация за участие в проектни дейности, това прави проекта сложен.
5. Системи за обучение на персонала в организацията – ако те не са съобразени с конкретните нужди на проектите от обучение на
участниците, това може да възпрепятства
успешното им изпълнение.
6. Системи за оценяване на персонала в организацията – ако те не са в състояние да отчетат придобитите в проектите компетенции,
това затруднява управлението на проектния
екип.

чески области, управлението и изпълнението му се затруднява
4. зависимост между контрактните пакети – ако
отделните участници трябва да си сътрудничат и да работят в координация, това е
предпоставка за сложност.
Б. Специфика на работните пакети
1. квалификация на работните пакети – ако
тяхното изпълнение изисква задълбочени
познания и умения в съответната техническа област, проектът става сложен;
2. обхват на работните пакети – ако те включват много на брой дейности, това е индикация за сложност на проекта.

Организационна сложност

3. Модели на ръководство според сложността на проекта
Както вече бе споменато, съществуват множество типологии на проектите, които съответно
обслужват различни предназначения. Предложената в тази разработка класификация има за
цел да диференцира проектите в зависимост от
тяхната сложност във връзка с управлението на
проектния екип.
IV
III

II
I
Технологична сложност

Фиг. 1. Типология на проектите

3.1. Проекти тип I - прости проекти
При тези проекти и двете измерения на
сложността са ниски. За тях са характерни не
толкова стриктни изисквания по отношение на
изпълнението (тоест бюджетни, времеви и др.
ограничения), както и наличие на подкрепяща
организационна среда, която създава условия
за успешната им реализация. Организационната
структура и съществуващите системи за управление на човешките ресурси в организацията
създават мотивация за участие в проекти и съдействат за успешното управление на проектните екипи. Ниската технологична сложност в
следствие на малкия размер на екипа и неговата хомогенност, рутинния характер на проекта и
работните пакети, улеснява неговото управление.
Моделът на ръководство в екипа няма задължителен характер – възможна е централизация или децентрализация на управлението,

2.2. Технологична сложност (сложност на проектното съдържание)
Свързана е със спецификата на самите проектни дейности.
А. Специфика на проекта
1. уникалност на проекта – ако проектът е абсолютно различен от всички предишни, то
управлението му очевидно се усложнява;
2. вертикална диференциация на проекта – ако
проектът включва множество контрактни пакети (тоест участници) във всяка техническа
област, това го прави сложен;
3. хоризонтална диференциация на проекта –
ако проектът включва много на брой техни-

70

Вяра Славянска

както и индивидуален подход към всеки участник, в зависимост от опита, предпочитанията,
разполагаемо време и др. По принцип не е задължително екипът да участва в управлението
на проекта, а може да се ангажира единствено с
изпълнителска дейност. Общо взето, всеки
участник има ангажимент основно към изпълнение на собствения си работен пакет, което може
да включва и неговото детайлно планиране.

условия, поради стандартния характер на техническата работа, рутинния характер на проекта,
малкия размер на екипа и неговата хомогенност,
високата ангажираност на участниците в други
проекти, както и структурните ограничения пред
възможността за чести междуличностни контакти. В зависимост от компетенциите, предпочитанията на участниците и възможностите на
матричната структура, е възможно да се предприеме участие от страна на екипа, но в никакъв
случай делегиране и самоуправление.

3.2. Проекти тип II - технически сложни проекти
Това са проекти с изразена вътрешна сложност, тоест по отношение на съдържанието на
самата дейност. Те са уникални по характер и
изпълнението им е свързано със задълбочени
технически познания в специфични области
и/или с разнородност на екипа, както и с необходимост от сътрудничество при изпълнение на
проектните дейности.
Централизираното управление е невъзможно,
поради което на практика тези проекти се управляват от екипа си. Проектният мениджър е
равностоен участник в екипа със собствени ангажименти към своята техническа област. Необходими са умения както в областта на проектното управление, така и с междуличностен характер.

3.4. Проекти тип IV - много сложни проекти
Това са проекти със сложно съдържание, които се реализират в сложна външна среда. Уникални по характер, със строги изисквания към
качеството на процеса на проектно управление
и продукта от проекта. В същото време, структурните ограничения, ангажираността в други
проекти затрудняват интензивния междуличностен контакт, което частично се преодолява чрез
използване на усъвършенствана методология
за проектно управление и системи за информационен обмен.
Екипът участва активно в процеса на управление през целия жизнен цикъл на проекта. Необходими са задълбочени компетенции в различни области.
Предложената класификация на проектите
не е свързана с методологията на проектното
управление, а по-скоро с избора на модел за
управление на проектния екип. Ролята на проектния мениджър определя изискванията към
необходимите компетенции за нейното успешно
изпълнение.

3.3. Проекти тип III - организационно сложни
проекти
Това са проекти, реализирани в ясно изразена сложна външна среда. Тя поставя високи
изисквания и ограничения по отношение на резултатите и в същото време затруднява управлението на проектните екипи. В техническо отношение тези проекти остават прости, тоест с
ниски изисквания към техническите умения и
към хоризонталната интеграция, поради сравнително еднородния характер на самата дейност.
Управлението има склонност да се централизира поради високата значимост на планирането и контрола, която е следствие от високите
изисквания към проекта. Централизираният модел на ръководство е подходящ за съответните
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Abstract
The material examines the relationship between the specificity of a project and the leadership model, applied in the
project team. There are presented 17 dimensions for evaluation of the organizational and technological complexity of the
project, on the basis of which is suggested a classification, orientating the choice of management style on the part of the
project manager.
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с интегрираните насоки се набелязват направленията на политиката в средносрочен план и
мерките за постигането. С оглед извършения
анализ на добрите и лошите страни при управление на проектите през настоящия програмен
период се прогнозират и резултатите, които
трябва да бъдат постигнати, чрез въвеждане на
по-строго икономическо управление. Целият
този процес при управление на проектите е от
изключително важно значение, тъй като тематичните приоритети и цели на стратегията „Европа 2020” се превръщат в годишен цикъл с
многостранен надзор, в основата на който залягат докладването на национално равнище и
специфични препоръки за отделните държави.
За това най-общо при проектното управление
механизмите за управление на проекти могат да
се разгледат в два аспекта на макро и на микро
ниво, като се изследва и взаимовръзката между
тях. От съществено значение е процедурите,
през които преминава всяка една страна членка,
за да внедри и съответно внесе, като приоритет
в политиката си основни стратегически насоки
на ЕС. Така например всяка година се набелязват приоритетните действия на Европейския
съюз за следващите дванадесет месеца, включително мерки за насърчаване на растежа, в
рамките на общата стратегия „Европа 2020” и в
съответствие с дългосрочните приоритети. Всяка година държавите членки представят национални програми за реформи, в които се определят мерки във връзка с политическите приоритети и ангажименти съгласно Пакта „Евро плюс”,
за да се стимулират растежът и заетостта и съответно да се постигнат националните цели,
определени във връзка с водещите европейски
цели. Важен елемент се явяват Програмите за
стабилност и сближаване (ПСС), които гарантират стабилни публични финанси. Същевременно след преглед на програмите ЕК, предлага

Увод
В края на програмния период 2007-2013 г.,
България се изправя пред сериозно предизвикателство, ориентирано към планиране и подготовка на нов програмен период и същевременно
преоценка и анализ на предходния. В условията
на тежка финансова криза и бързо променяща
се макроикономическа ситуация в световен мащаб се налага предприемане на мерки от страната за оптимизиране на управленските механизми и избор на адекватни решения.
Целта на настоящия доклад е да разгледа и
анализира наложените практики при управление
на проекти от Структурните фондове и даде
препоръки и насоки за подобряване на проектното управление.
1. Механизми за планиране и управление на
средствата от Структурните фондове
Правилното и адекватно планиране на бъдещите цели и приоритети на страната през съответния програмен период ще позволи съответно и подобряване на икономическата ситуация в страната, намаляване на различията
между отделните страни членки в ЕС, както и
повишаване на икономическия растеж. В тази
връзка от изключително значение е активното
участие на България при обсъждане на новата
стратегическа рамка, както и поставяне на
проблемите свързани с координираното управление на проектите и въвеждане на нови управленски практики. Стратегията „Европа 2020” е
документа, който определя не само политическата рамка за Европейския съюз през настоящото десетилетие, но и дава основните стратегически насоки и свобода на страните членки да
определят механизмите за управление.
В посочения стратегически документ са разписани детайлно петте водещи цели, които определят какво иска да постигне ЕС до 2020 г., а
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специфични препоръки за отделните държави
въз основа на подробна оценка на националните планове за развитие и програмите за стабилност и сближаване, които след това се одобряват от Европейския съвет. Въз основа на тази
процедура могат да се променят съответно параметри в бюджета на ЕС, както и да се прелокират средства от един приоритет в друг. Това
се явява един гъвкав механизъм за управление
на Структурните фондове на ЕС в случай на
промяна в макроикономическата ситуация или
възникнали форсмажорни обстоятелства на
микро ниво в някоя от държавите членки.
Препоръките за отделните държави, свързани с фондовете по общата стратегическа рамка,
имат дългосрочен характер и са насочени към
сериозни структурни предизвикателства, за чието преодоляване са необходими многогодишни
инвестиционни стратегии. Препоръките са ориентирани в няколко направления като:
- препоръки обхващащи нормативната
уредба, които се съсредоточават върху
въвеждане и създаване на нормативни
актове от регулаторно естество;
- препоръки пряко свързани с областите на
интервенция от фондовете по общата
стратегическа рамка, изискващи съчетаването на регулаторни и бюджетни решения, включително публични инвестиции;
- препоръки свързани с повишаване на
ефективността, чрез фокусиране върху
определени групи.
Фондовете по общата стратегическа рамка
изпълняват основна роля за подпомагане на
мерките, набелязани в специфичните препоръки
за отделните държави, както за осъществяване
на необходимите структурни промени и за преодоляване на пропуските във връзка с водещите
цели на стратегията „Европа 2020”.
Важен момент е подготовката на Договора за
партньорство и програмите, които ще бъдат финансирани от фондовете на Европейския съюз
не само за България за новия програмен период, но и за всяка страна членка. Такъв договор
се сключва между всяка страна от ЕС и ЕК, като
в него се детайлизират областите на финансиране на оперативните програми, които ще се
изпълняват в програмния период 2014-2020 г.
При изготвянето на своите договори за партньорство държавите членки програмират фондовете по общата стратегическа рамка, като
вземат предвид специфични препоръки за отделните държави, издадени от Съвета и националните си програми за реформи. В договора за
партньорство се отбелязва и един важен момент свързан с това по какъв начин различните

европейски и национални източници на финансиране допринасят за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични препоръки за тази държава.
2. Механизми за координация на Структурните фондове и приоритетите на общата стратегическа рамка
В основата на координацията на средствата
по общата стратегическа рамка е изготвянето на
регламент за общоприложимите разпоредби по
Структурните фондове. Този регламент с потясно приложимите регламенти за Структурните
фондове изграждат нормативната рамка и съответно дават и нейният унифициран вид в отделните държави членки за управлението на проектите. В тези нормативни актове макар и да има
известна свобода по отношение на избора на
институционалната структура на управление на
проектите се дава и една задължителна форма
и визия на която трябва да отговарят националните органи отговорни за управлението на проектите.
При подготовка на договора за партньорство
се поемат и съответно и гаранции свързани с
политически елемент при евентуални вътрешнополитически кризи. Така например държавите
членки трябва да гарантират, че всички министерства и управляващи органи, отговорни за
използването на фондовете по общата стратегическа рамка, работят в тясно сътрудничество
при изготвянето, изпълнението, мониторинга и
оценката на договора за партньорство и програмите. В договорите за партньорство задължително се посочат уредбата, гарантираща тази
координация, и конкретните мерки, които трябва
бъдат предприети за поддържането ѐ през целия програмен период. Най-общо тази координация трябва да включва следните механизми:
- Установяване на областите на интервенция, в които фондовете по общата стратегическа рамка могат да се допълват за
постигане на тематичните цели, определени в предложения регламент за общоприложимите разпоредби.
На микро ниво това може да се постигне чрез
тясна координация на програмирането на различни програми по един фонд. Като друга възможност за държавите членки е да изготвят и да
осъществяват програми по няколко фонда, като
обединят ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд в една програма. За България това би било приложимо, тъй като в настоящия програмен период
по седемте Оперативни програми за някой от
определените приоритети трудно може да се
опредили демаркационна линия.
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-

-

-

данското общество. Воденото от общностите
местно развитие следва да се прилага в рамките на стратегически подход, възприет от създателите на публичната политика, така че да се
гарантира, че при определянето на местните
нужди „отдолу нагоре” се вземат под внимание
приоритетите, изведени на по-високо равнище.
В договора за партньорство следва подробно да
се опишат основните предизвикателства, като
се посочват основните цели и приоритети и видовете територии, в рамките на които ще се
прилага този подход, както и каква ще бъде конкретната роля на местните групи за действие
при осъществяването на целите. Важен момент
се явява, по какъв начин фондовете по общата
стратегическа рамка ще се използват едновременно, като се детайлизира ролята на отделните фондове в различните видове територии
(градски, селски и др.). За страната ни е изключително важно, че подходът LEADER ще продължи да бъде задължителен елемент от всяка
програма за развитие на селските райони по
ЕЗФРСР.
Интересен механизъм за управление на проекти се явяват и Интегрираните териториални
инвестиции по ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд.
Този тип механизъм е инструмент, с който се
създават договорености за интегрирано реализиране на инвестиции по повече от една приоритетна ос на една или повече оперативни
програми. Финансирането от няколко приоритетни оси и програми може да се обедини в интегрирана инвестиционна стратегия за определена територия или функционална област. Това
може да бъде под формата на интегрирана
стратегия за градско развитие, но може да бъде
и стратегия за сътрудничество между общини в
конкретни територии. Така се дава възможност
на управляващите органи да делегират изпълнението на части от различни приоритетни оси
на един (местен) орган, за да се гарантира допълване при реализацията на инвестициите. В
рамките на интегрираните териториални инвестиции определени компоненти могат да се осъществят чрез водено от общностите местно
развитие, като така се съчетават двата подхода.
В предложения регламент за общоприложимите разпоредби се въвеждат и нови механизми, насърчаващи разработването на интегрирани операции. Това позволява съвместно реализиране от един бенефициент на няколко проекта
финансирани от различни източници от фондовете по общата стратегическа рамка, а в определени случаи — и от други инструменти на ЕС.
Този нов момент се включва под формата на
интегрирани операции. За разлика от настоящия
период дадена операция може да получи подкрепа от един или повече фондове по общата

Привличане от страна на управляващите
органи, отговорни за един от фондовете
по общата стратегическа рамка, на други
управляващи органи и съответните министерства в разработването на схемите
за подпомагане, така че да се гарантират
полезни взаимодействия и да се избегне
припокриване.
Създаване, където е целесъобразно, на
съвместни мониторингови комитети на
програмите, по които се използват средства от фондовете по ОСР, и разработване на други механизми за съвместно управление и контрол с цел да се улесни
координацията между органите, отговорни за използването на фондовете по
ОСР; Това би могло да намали съответно, част от административните разходи и
тежести.
По-доброто използване на съвместни
решения за електронно управление, насочени към кандидатите бенефициенти,
като обслужването на едно гише.

3. Интегрирани подходи за координация на
проектни предложения
Управлението на проекти по Структурните
фондове в новия програмен период изисква
включване на механизми за насърчаване на интегрирани подходи за програмиране, постигане
на координация и полезни взаимодействия по
време на изпълнението. Важен момент се явява
готовността на страната ни да посочи в договорите за партньорство и в програмите по какъв
начин възнамерява да използват тези механизми за постигане на интеграция. В общоприложимия регламент са предвидени два механизма
за улесняване на развитието на местни и подрегионални подходи. Това са воденото от общностите местно развитие и интегрираните териториални инвестиции по ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд. И двата подхода целят привличането
на регионални и местни участници и на местните общности в изпълнението на програмите. В
настоящия програмен период България има
опит единствено по Програмата за развитие на
селските райони за въвеждане на подобен интегриран подход чрез LEADER. Опита на инициативата LEADER за развитие на селските райони може да допълни и да подобри резултатите
от публичните политики за всички фондове по
общата стратегическа рамка. То цели повишаване на ефективността и ефикасността на стратегиите за териториално развитие чрез делегиране на вземането на решения и изпълнението
на местно партньорство, съставено от представители на публичния и частния сектор и граж-
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стратегическа рамка, както и от други финансови инструменти. За целта трябва да бъде спазено условието дадено разходно перо да не се
финансира два пъти от Структурните фондове
или други източници.Това би позволило например за една операция да се получи подкрепа
едновременно от ЕФРР и ЕСФ или от ЕФРР

тньорство се явява основен елемент за
разработването на такъв подход.
- Включване в договора за партньорство и
програмите на тематичните цели. Необходимо е конкретните цели за всяка
програма следва да се изразят чрез подходящи показатели за резултатите с оглед да се уловят промените, които програмата цели да улесни.
Разработването на договори за партньорство
и програми, отчитащи тези елементи, ще позволи на държавите членки и регионите да се възползват от специфичните особености, съобразявайки се с местните предизвикателства, знания и възможности. Този подход ще осигури
стабилна основа за набелязване на мерките за
съвместна работа на фондовете по общата
стратегическа рамка, така че да се постигне потенциал за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Устойчивото развитие изисква съответствие
с достиженията на правото на ЕС в сферата на
околната среда. Тъй като Структурните фондове
са основният източник на финансиране на ЕС за
околната среда, фондовете също така трябва
да допринесат в значителна степен за подобряване на околната среда, като поне 20% от бюджета на ЕС за периода 2014-2020 г. следва да
бъде отделен за цели, свързани с изменението
на климата. Поради това е от голямо значение
да се намерят управленски механизми и осигури
навременна и изчерпателна информация за
размера на разходите, свързани с климата, в
съответствие с методологията, изложена в регламента за общоприложимите разпоредби.
Държавите членки имат ангажимента да следят
разходите, свързани с биологичното разнообразие, въз основа на предложените договорености
за докладване.
За предоставянето на средства от Структурните фондове, всяка държава членка е необходимо да гарантира наличието на задоволителна
стратегическа, регулаторна и институционална
рамка за тяхното ефективно използване. Отпускането на допълнителни средства ще зависи в
голяма степен от резултатите. Недоброто прилагане на макроикономическите политики (прекомерен бюджетен дефицит и т.н.) ще води до
спиране на кохезионното финансиране. Процедурите по кандидатстване съответно трябва да
бъдат опростени и компютъризирани, когато
това е възможно. Правилата за възможностите
са се използват инструментите за финансиране
на ЕС съответно трябва да бъдат хармонизирани.

4. Механизми за преодоляване на различията
между отделните региони
Сред множеството изисквания към програмите на фондовете по общата стратегическа рамка
е необходимостта да се отразява разнообразието на европейските региони, независимо дали
става въпрос за заетост и характеристики на
пазара на труда, модели на придвижване до
работа, застаряване на населението и демографски промени, особености на културата, ландшафта и местното наследство.
При изготвяне на договорите за партньорство и програми може да се обърне внимание на
няколко значими елемента като:
- Анализ на потенциала и капацитета за
развитие на държавата членка или региона във връзка с ключовите предизвикателства, определени в стратегията „Европа 2020”, националните програми за
реформи и съответните специфични препоръки за отделните държави. Това изисква институционален ангажимент за подробен анализ на националните, регионалните и местните характеристики.
- Оценка на основните предизвикателства,
които трябва да бъдат преодолени от региона или съответната държава. От съществено значение за този процес е установяването на проблеми и липсващи
звена, пропуски в иновациите, включително липса на капацитет за планиране и
изпълнение, които затрудняват потенциала за растеж и разкриване на работни
места в дългосрочен план. Така ще се
откроят области и дейности за приоритизиране в политиката, интервенция и концентрация.
- Проучване на предизвикателствата пред
координацията, които засягат повече от
един сектор и транснационален характер,
като се обърне внимание на макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни.
- В много случаи интегрираният подход,
който свързва стратегията „Европа 2020”
с регионалните и местните участници,
изисква по-добра координация между отделните териториални равнища и източници на финансиране. Договорът за пар-
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действия и постигане на оптимално въздействие
както в държавите, така и през границите.
Необходимо е внимателно насочено и ориентирано към резултати използване на фондовете
на общата стратегическа рамка, което да увеличи до максимум техния комбиниран ефект.

Изводи и препоръки
Най-неотложните предизвикателства в България са свързани с участието на пазара на труда, благоприятна за иновации бизнес среда,
развитие на инфраструктурата, ефективността
на ресурсите и капацитета на публичната администрация и съдебната система, които са взаимосвързани. Тези ключови моменти са заложени в становището на службите на ЕК относно
разработването на споразумения за партньорство и програми в България за периода 20142020 година. Опита от настоящия програмен
период в голяма степен спомага за извършване
на анализ и оценка, както и на цялостно пренасочване на фокуса на разходите към научноизследователска дейност и иновации, подкрепа за
малките и средни предприятия, качествено образование и обучение, както и интегриране на
целите, свързани с климата и преминаване към
ресурсно ефективна нисковъглеродна икономика. Намаляването на множеството бюрократично процедури и документи може да бъде преодоляно с разработване на силен интегриран
подход за мобилизиране на полезни взаимо-
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отношения, съвременното разбиране за него
включва всички дейности в една организация,
чието качествено изпълнение осигурява оцеляването, развитието и процъфтяването на организацията. Казано по друг начин, качеството
лежи в основата на конкурентоспособността на
стопанските и нестопанските субекти.
Понятието качество се формира под въздействието на историческите условия и различните технологични предпоставки, което се обуславя от факта, че всяко обществено производство предявява своите обективни изисквания към
качеството на продуктите и услугите. За нуждите на настоящия материал ще посочим, че качеството представлява съвкупност от характеристики и свойства на даден продукт, чрез които
се удовлетворяват изискванията на потребителите [2]. Тези качества могат да бъдат съществуващи или предполагаеми, като в този смисъл
качеството се свързва с понятието полезност.
Колкото по-висока е тя за потенциалните потребители, толкова по-добра пазарна позиция би
имала организацията, която произвежда продукта или оказва услугата. Също така следва да
посочим, че и според ISO под качество се разбира степента на съответствие на крайните резултати от дейността на организациите с тези,
определени като оптимални за задоволяването
на необходимостите на потребителите, опазващи тяхното здраве и гарантиращи хармонията с
околната среда.
Качеството може да се определи като найсилното конкурентно предимство, постигането,
поддържането и повишаването, на което на
практика се оказва изключително сложна задача. В тази връзка изследователите, занимаващи
се с него, акцентират върху необходимостта от
специални усилия, подходи, методики за неговото управление. В специализираната литера-

Увод
В условията на динамичен пазар в световен
аспект, потребителите стават все по-активната
страна в търсенето на необходимите им продукти и услуги със съответното ниво на качествените им характеристики. Постигането на желаните
им нива изисква непрекъснато усъвършенстване на процесите, продуктите и услугите на организацията; ангажиране на всички нейни служители и работници и приобщаването им към
фирмените цели за качеството. Като необходимо следва да се определи създаването и непрекъснатото усъвършенстване на организационните системи, при ефективното функциониране
на които става възможно нарастване на потребителната стойност на предлаганите продукти и
услуги. Това предполага търсене и приложение
на подходящи съвременни подходи и методи за
непрекъснато подобряване на качеството и осигуряване на конкурентоспособност за стопанските субекти.
1. Икономическата същност на качеството и
неговото управление
Качеството и неговото управление са един от
водещите аспекти в развитието на съвременните организации, независимо от сферата им на
дейност. Всеки стопански субект трябва да определи дейностите по политиката, целите и отговорностите на качеството, неговото гарантиране, качествен контрол и подобряване на качеството в рамките на своята система за качество. Своевременното идентифициране на стандартите за качество и начините за спазването
им се определят като ключови процеси за постигане на високи резултати. Предвид факта, че
качеството следва да се разглежда като една
изключително динамична категория, свързана с
развитието на човешките и производствените
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тура и нормативната уредба 1 , на база практическия опит, е изведено следното разбиране за
управление на качеството [1]: координирани
дейности за насочване и контрол на една организация по отношение на качеството. Всичко
това изисква създаване на политика по качеството, определяне на целите в тази област на
всяка една бизнес организация, планиране на
качеството, неговото управляване, осигуряване
и непрекъснато подобряване. В тази връзка се
налага схващането, че управлението на качеството може да се разглежда като единство на
всички цели по качеството, свързани с продукта,
услугите и организацията, както и всички дейности и процеси, необходими за тяхното изпълнение. Като имаме предвид това следва да посочим, че на база практическия опит, като доминиращ подход за управление на качеството се
посочва подходът за тотално управление на качеството (Total Quality Management – TQM), който съчетава в себе си грижата за качеството на
продукта в съответствие с изискванията на потребителите, непрекъснатото внимание към хората в организацията и въпросите на цялата
организация. Този подход води до възникването
на усъвършенствани концепции за управление
на качеството, използването на които в съответствие с конкретните условия прави възможно
реализиране целите на всяка организация [4]. В
специализираната литература се посочват три
съвременни концепции, а именно – шест сигма,
икономично производство и теория на ограниченията. Всяка една от тях се характеризира
със своите специфични особености. Взети заедно те водят до проактивно управление, то към
организационно усъвършенстване, което от
своя страна е предпоставка за устойчиво развитие на организацията. В настоящия материал
ще спрем своето внимание върху две от тези
концепции, а именно шест сигма и икономично
производство.

на ниво на стабилност на процеса 6σ (шест
сигма). Този параметър представлява основата
за разработване на методологията за подобряване на всички ключови процеси в организацията. В специализираната литература се посочва,
че концепцията шест сигма може да се прилага
в организации от различен тип и размер и на
практика представлява процес, философия, позиция, сбор от инструменти и разбиране на
висшето ръководство на организацията за качеството. Освен това Шест сигма се определя и
като пряк път към постигане на рентабилност.
Позволява да се идентифицират организационните операции, които влияят върху качеството
на изделията/услугите през различните етапи на
създаването им и сервиза им, ако такъв е наличен. Освен това позволява измерване на всяка
една операция и търсене на начини за непрекъснатото й подобряване.
Като основни принципи на концепцията се
определят следните:
- интерес към клиента;
- управление на база данни и факти;
- процесен подход;
- сътрудничество без граници;
- проактивно управление.
Ориентирането към проактивно управление,
т.е. изпреварване на събитията с действия, дава възможност за използването на творчески
подход и ефективни промени, така че поставените цели да са достатъчно амбициозни и същевременно актуални. От изключителна важност е определянето на приоритетите и тяхното
точно разпределяне, както и предотвратяване
на евентуални проблеми, а не борба с последствията, до които водят.
Следва да посочим, че авторите се обединяват около виждането, че от една страна всяка
победа е свързана с някакви загуби, както и
максимата, че печалбата в различните й аспекти е свързана с допускането на различни грешки.
Още повече, че всяка нова идея носи редица
ползи, но и рискове по отношение степента на
приложимост, целесъобразност, възприемане,
подкрепа и т.н. Самото равнище 6σ представлява математическа норма, която прави възможно
възникването на система, приложима към всички стоки, услуги и процеси.
Равнищата сигма са определени от създателя на концепцията, а именно компанията Моторола още през 80-те години на 20 век въз основа на статистически инструменти. Систематизират се по следния начин [4]:

2. Специфики на концепциите шест сигма и
икономично производство
От изключителна важност за успеха на всяка
една организация е минимизиране размера на
произведените дефектните (некачествените)
изделия. Това налага насочване на вниманието
към намаляване нестабилността на процесите,
протичащи в организацията до постигане на такова равнище, при което евентуалните отклонения са по-скоро незначителни и в резултат на
това на практика не се налага да бъдат поправяни. Приема се, че това изискване може да бъде удовлетворено, ако са налице 3,4 дефекта на
милион възможни дефекта, което съответства
1

ISO 9000:2000.
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Табл. 1. Брой дефекти на милион събития
Брой дефекти
Сигма
на милион съНиво на качеството
бития
2σ
308 700,0
Неконкурентоспособно
3σ
66 810,0
Средно по отрасли
4σ
6 210,0
Високо ниво
5σ
233,0
Световен клас
Ниво на конкурентос6σ
3,4
пособност

- повишаване на печалбата.
Концепцията налага непрекъснато подобряване на процесите, основано на факти и количествени показатели, както и позволява бързо и
успешно отстраняване на недостатъците във
фирмената работа и процеси. Поради това се
оказва подходяща за приложение в организации
от различни отрасли.
Като имаме предвид динамичния характер на
пазарната среда, в която трябва да функционират организациите, ще посочим, че на тях им се
налага непрекъснато търсене на начини за оптимално съобразяване с изискванията на средата и в частност с желанията на потребителите, като една от основните заинтересовани групи от тяхната дейност. Поради това в съвременния свят вниманието на организациите се
насочва основно към прогнозиране на търсенето, разработване на производствени програми в
съответствие с желанията на клиентите и на
тази база – организиране на изтегляне и производство на реална продукция. Основната цел в
този случай се свързва с намаляване на загубите, опростяване на производствените процедури
и ускоряване на внедряването на нови продукти.
Всичко това лежи в основата на концепцията
икономично производство, позната под термините Lean Production и Lean Manufacturing,
превеждани в редица литературни източници и
като „тънко производство”. Тя се свързва с разработването на краткосрочни проекти за подобрения; откриване и отстраняване на загуби и
непроизводителни разходи в процеса; повишаване скоростта на функциониране на процеса;
изтеглящ принцип при функциониране на процеса; снижаване на разходите, както и отстраняване на загубите от икономии.
В резултат на това, организациите могат да
реализират два пъти по-висока производителност, да ускорят двойно времето на изпълнение
на заявките, да намалят на половина производствените площи, както и да намаляват два пъти
размерите на поддържаните запаси. В резултат
на това става възможно максимално съкращаване на времето от момента на получаване на
поръчката до доставката на готовия продукт до
крайния му потребител. В основата на посоченото съкращаване стои премахването на всички
онези разходи, които могат да се определят като непроизводителни, т.е. такива, които не създават добавена стойност. По този начин като
отправна точка при концепцията Икономично
производство следва да посочим стойността на
продукта/услугата. Тъй като стойността се създава от производителя, а се консумира от потребителя е необходимо въз основа на диалог
между тях, да се даде оценка на стойността на
конкретния продукт/услуга, притежаващ опре-

Счита се, че приложението на концепцията
Шест сигма изисква преминаване през четири
последователни стъпки [3]:
- обединяване на ръководството около
правилни цели и задачи;
- формиране на групи по усъвършенстване;
- работа на групите – събират се регулярно и използват систематичен метод за
анализ и усъвършенстване на бизнес
процесите;
- управление на устойчивото усъвършенстване – непрекъснат преглед на проектите, свързани с усъвършенстването на организацията.
Счита се, че концепцията Шест сигма се характеризира със следните специфични черти:
- отговорно висше ръководство, активно
участващо в проектите „шест сигма”;
- система за осъществяване на бизнес
стратегията на организацията;
- ориентация към бизнес резултати;
- мениджмънт на база анализ на факти и
данни;
- ориентация на всички нива в организацията към потребителя;
- процесна ориентация на всички видове
дейност;
- разрушаване на организационните бариери;
- стремеж към много високо ниво на бездефектност;
- единна методология за решаване на
проблемите.
Шест сигма e структуриран метод базиращ се
на статистически средства и техники за подобрение на процеса, прилагани в принципите за
управление на проектите, като цели едновременно удовлетворение на клиента и постигане
на амбициозни стратегически цели. В тази връзка можем да посочим, че основните цели, които
се преследват чрез концепцията Шест сигма
основно се свеждат до следните три:
- отстраняване на непроизводителните
действия;
- съкращаване на времето на производствения цикъл;
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делени характеристики и цена. Освен това
трябва да посочим, че на база икономичното
производство става възможно променяне последователността на производство на всеки продукт, за да се реагира своевременно на промените в търсенето. Произвежда се само това,
което е нужно на потребителя, в резултат на
което потребителят „изтегля” продуктите от организацията-производител. При икономичното
производство производителността на труда се
увеличава чрез оптимизиране на всички процеси, а качеството на продуктите се подобрява
чрез намаляване на грешките, допускани от
персонала. За целта се акцентира върху повишаване на неговата квалификация. В разглежданата концепция се залага на стремежа да се

Подход
Цели
Фокус
Взаимовръзка

намалят загубите, опростят производствените
процедури и ускори внедряването на нови продукти.
3. Взаимовръзка между концепциите Шест
сигма и Икономично производство
През последните години под въздействието
на практическото приложение на двете концепции, в литературата започва да се налага виждането за комбинирането на силните страни на
двете концепции, в резултат на което се появява понятието Lean Six Sigma или дори Lean
Sigma. Основните особености на двете концепции и аспектите на тяхното взаимодействие могат да се опишат по следния начин.

Табл. 2. Шест сигма и икономично производство
Шест сигма
Икономично производство
Стабилност и точност
Бързина и намаляване на разходите
Подобряване на аспектите, които са критични за Намаляване на излишъците и повишаклиента
ване на бързината на процеса
Прилагане на DMAIC* (PDCA) към процеса с цел Определяне и премахване на стъпките,
елиминиране на вариациите
които не добавят стойност и водят до
забавяне
Шест сигма помага на Икономичното производс- Икономичното производство помага на
тво чрез намаляване на дефектите (т.е. разходи- шест сигма чрез ускорено учене
те за поправяне)

Забележка: * Процесът на Дефиниране–Измерване–Анализ–Подобрение – Контрол.

Lean Six Sigma се определя като метод, чрез
който става възможно постигане на бързи подобрения на качеството в рамките на по-кратки
периоди, намаляване на излишното време, излишните разходи и т.н. Като резултат може да
се посочи повишаване лоялността на клиентите,
по-добро
отношение
на
служителите/работниците, по-ниски разходи и съответно
по-висока ефективност. Въвеждането на концепцията Lean Sigma прави възможно повишаване уменията на персонала, чрез което се допринася за цялостно подобряване на работата на

организацията. Счита се, че тази концепция се
изразява в проектиране на подобрения, включващи дизайн и ре-дизайн на отделни или всички
процеси/продукти/услуги. Чрез нея става възможно оптимизиране на производствени и бизнес процеси.
На тази база можем да направим извода, че
концепцията Lean Six Sigma използва обединен
набор от измеряеми показатели и обединен набор от методи и инструменти при усъвършенстване на процесите. Те могат да бъдат представени по следния начин:

Табл. 3. Сравнение на „Шест сигма”, „Икономично производство” и „Lean Six Sigma”
Концепция
Концепция
Интегрирана конОсновни елементи на концепциите
„Шест сиг„Икономично
цепция „Lean Six
ма”
производство”
Sigma”
Формализирани задължения на ръководството разп√
√
ределение на ресурсите
Формализирано обучение и разпределение на отго√
√
ворностите и пълномощията
Реализация на концепцията във формат „проблеми,
√
√
избор и изпълнение на проекти”
Краткосрочни проекти на подобрения — кайдзен
√
√
Мониторинг с използване на метрики
√
√
√
Използване на принципа DMAIC при реализация на
√
√
проектите
Използване на статистически методи за намаляване
√
√
на вариабилността на процесите

80

ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Основни елементи на концепциите

Концепция
„Шест сигма”

Откриване и отстраняване на загуби и непроизводителни разходи в процеса.
Повишаване скоростта на функциониране на процеса
„Изтеглящ” принцип при функциониране на процеса
Снижаване на загубите от „многообразие”
Отстраняване на загубите от „икономии”

Концепция
„Икономично
производство”

(продължение)
Интегрирана концепция „Lean Six
Sigma”

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

вяне на работата, но не добавят стойност и се
свързват с концепцията за икономично производство.

Изводи и препоръки
Качеството е динамично понятие, което се
формира въз основа на различни параметри и
не винаги може да се открои количествен критерий за неговото определяне. Предвид това, че
при характеристики като форма, цвят, звук, мирис, вкус и др. трудно може да се разграничи
субективният елемент, то се оказва изключително сложно намирането на количествени измерители за определяне нивото на качество на
продуктите и услугите, а понякога дори и на
протичащите трансформационни процеси. Ориентирането на организациите към бездефектно
производство или производство с достатъчно
ниско ниво на дефекти, което позволява те да
бъдат пренебрегнати, носи ползи както за самата организация-производител, така и за нейните
заинтересовани страни. Подчиняването на процесите на концепцията Шест сигма позволява
постигане на високо ниво на тяхната стабилност
и точност и производство на продукти без дефекти. В резултат на това разходите по последващото им отстраняване се свеждат до минимални (клонят към нула). От друга страна, намаляването на всички излишъци по веригата на
стойността, даващо възможност за понижаване
себестойността на изделията, премахването на
всички онези стъпки, които водят само до заба-
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SPECIALITY OF MODERN CONCEPTS OF QUALITY MANAGEMENT
Radka Ivanova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The formation of quality goods and services to maintain and improve responsiveness to changing user requirements
is a set of activities for quality management in each business structure. There are many models for performance, but
learning and applying modern concepts of quality management is an important prerequisite for the competitiveness of
organizations today.
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ: ГЛОБАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ И СЕКТОРНИ
АСПЕКТИ
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Резюме
Висококачественото образование и обучение са жизненоважни за Европа, за да се развива като общество на
знанието, и да се конкурира успешно в глобалната икономика. Образователната политика се определя от всяка
страна от ЕС, но заедно те си поставят общи цели и обменят добри практики. В тази връзка ЕС разработва и
концепцията за Учене през целия живот (УЦЖ). Благодарение на наличието на добре образована работна сила
през последните години българската икономика постигна впечатляващи успехи. Въпреки това се очертават няколко по-важни проблеми, свързани с развитието на обучението през целия живот в България, а именно: недостатъчна адаптивност на обществената система и организациите към изискванията на концепцията за Учене през
целия живот (УЦЖ), недостиг на модерни средства и подходи за обучение и учене, недостатъчна информираност
на всички партньори. Насоките за решаване на посочените проблеми, са свързани със справянето с редица институционални, структурни, управленски и методични въпроси. Общите проблеми за България намират своите
конкретни измерения и в отделни сектори. Специализирано проучване в Горския сектор засяга частично въпроса
за УЦЖ. Направеното проучване сочи, че служителите в горските институции имат нужда от обогатяване на знанията по нормативната база, отнасяща се до ГС, чуждоезиково обучение, работа със специализиран софтуер и
др.
Ключови думи: учене през целия живот, образователен процес, продължаващо обучение, глобални, национални и секторни аспекти, горски сектор.
Key words: Lifelong learning, educational process, continuing education, global, national and sectoral aspects,
Forestry sector.
JEL: I20, I21.

бални, национални и секторни проблеми, част
от които са предмет на разглеждане в настоящия доклад.

Увод
Образованието все повече се превръща в
икономическа детерминанта с широка обществена значимост, включително и в качеството
си на социален феномен. Освен предпоставка
за устойчиво обществено развитие, високото
образователно равнище на нацията се свързва
с повишаване на благосъстоянието и задвижва
икономическия потенциал на страната. Една от
водещите цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020” е повишаване на равнището
на образование и превръщането на ученето
през целия живот в реалност.
По-важните проблеми, свързани с развитието на обучението през целия живот в България са: недостатъчната адаптивност на обществената система и организациите към изискванията на концепцията за Учене през целия
живот (УЦЖ), недостига на модерни средства
и подходи за обучение и учене, недостатъчната информираност на всички партньори.
Насоките за решаване на посочените проблеми са свързани със справянето с редица
институционални, структурни, управленски и
методични въпроси. Общите проблеми за България намират своите конкретни измерения и в
отделни сектори.
Ученето през целия живот като важен приоритет в образованието и една от главните цели на европейската стратегия, има своите гло-

1. Глобални аспекти
Във века на информационните технологии и
в условията на глобализиращ се свят образованието и обучението са един от ключовите
фактори за изграждането на една конкурентоспособна и стабилна икономика. Европейският съюз се формира именно с тази целобединяването на различни държави и изграждането им като единна икономика и конкурирането със световните лидери като САЩ,
Китай и Япония. С договора за създаване на
Европейската общност от 1957 г. въпросът за
образованието и образователната политика не
се засяга в значителна степен. Единствено
послание в тази област е държавите-членки да
съдействат за качествено образование и обучение. Едва през 1992 г. с договора от Маастрихт, който е официалният документ на Европейския съюз (ЕС), се включват подробни разпоредби за приноса на Общността в образованието и обучението. От тогава образованието
става предмет на процедурата на съвестно
вземане на решения от страните-членки в ЕС.
Приемането на договора от Лисабон (Договор за функциониране на Европейския съюз
- ДФЕС (2007)) за разширяването на ЕС не
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предвижда съществени изменения в областта
на политиката за образование и професионално обучение. Основната цел, която се поставя
с този договор, е Европейският съюз да се
изгради като най-конкурентоспособното и найдинамичното икономическо пространство в
света, базирано на знанието. Ролята на Съюза
в тези области се уточнява, както следва: „Съюзът разполага с компетентност да предприема действия за подкрепа, координиране или
допълване на действията на държавитечленки”. Нова хоризонтална „Социална клауза”
гарантира, че при определянето и прилагането
на своите политики Съюзът се съобразява с
„високо равнище на образование и обучение”.
На тази основа Съветът и Комисията приемат десетгодишна работна програма под името „Образование и обучение 2010”. С нея за
първи път се създава солидна рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, основаваща се на общи
цели и насочена на първо място към подкрепа
за подобряването на националните системи за
образование и обучение чрез разработване на
допълващи инструменти на равнище ЕС, взаимно обучение и обмен на знания и добри
практики. Сътрудничеството по посочената
работна програма, включително процеса от
Копенхаген и инициативи, предприети в контекста на процеса на Болоня, довеждат до
значителен напредък – по-специално в подкрепа на националните реформи за учене през
целия живот, модернизирането на висшето
образование и разработването на общи европейски инструменти за насърчаване на качеството, прозрачността и мобилността. Все още
са налице и значителни предизвикателства,
ако Европа иска да постигне главната си цел,
да стане най-конкурентоспособната и динамична икономика в света, основана на знанието.

тво социално-икономически, демографски, екологични и технологични предизвикателства, които стоят пред Европа и
нейните граждани днес и през следващите години.
- Ефикасните инвестиции в човешки капитал посредством системите за образование и обучение да са съществен
елемент от цялостната стратегия на Европа за високи нива на устойчиви и основани на знанието растеж и работни
места, които са залегнали в основата на
Лисабонската стратегия, като същевременно се насърчава личната реализация, социалното сближаване и активното гражданско участие.
ЕС финансира програми, които позволяват на гражданите да извлекат максимална
полза за личностното си развитие и икономическия потенциал на Съюза, като учат или
полагат доброволен труд в други страни. За
периода 2007–2013 г. ЕС е отпуснал почти 13
млрд. евро за учене през целия живот и обмен
на студенти и преподаватели от цял свят.
1.2. Цели на образователния процес на Европейския съюз
За постигането на посочените приоритети,
ЕС си поставя и конкретни цели във висшето
образование, реализирането на които ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на образователната услуга. На първо място
сред тези цели е поставянето на висшето образование в контекста на ученето през целия
живот, на следващо място е включването на
институциите за висше образование и студентите в развитието и изпълнението на реформите и не на последно място повишаването на
привлекателността на Европейското пространство за висше образование.
Европейското висше образование трябва да
допринесе за реализацията на проекта „Европа на знанието”, което да е силно креативно и
иновативно. За целта страните членки е необходимо да изпълняват целите на Лисабонската
стратегия за учене през целия живот, както и
да разширят участието на гражданите във
висшето образование.
В процеса на промяна на системата на образованието, се очертават различни тенденции, по значимите от които са:
- Тенденция на преход от формални
(преди всичко количествени) характеристики и методи за оценка и за сравняване на образователните системи
към използването на съдържателни белези (критерии) на тази оценка.

1.1. Приоритети на образователния процес
на Европейския съюз
За успешното реализиране на амбицията
си, ЕС поставя редица приоритети, постигането на които би имало положителен ефект
върху икономическото и обществено развитие.
За тази цел Европейският съюз подрежда приоритетите си в образователната сфера в следния ред:
- Подобряване на качеството на образователните системи и осигуряване на
достъп до образование за всички, както
и отваряне на образователните системи
за хора от целия свят.
- Образованието и обучението да играят
решаваща роля в справянето с множес-
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-

-

-

5. подобряване на консултантските услуги
– осигуряване на високо качество на услугите по информиране и консултиране;
6. довеждане на ученето възможно найблизо до дома на учещите.
Причините, които са в основата на силния
акцент върху обучението през целия живот са
две. Първата от тях има икономическо измерение, свързано с повишаване конкурентоспособността на европейската икономика, увеличаване на заетостта, прилагане на гъвкави
форми на заетост, повишаване качеството на
работните места и мобилността на работната
сила. Втората причина има социални измерения – тя е свързана с развиващия се в Европа
процес на социално сближаване, който е обект
на целенасочена политика в Европейския съюз
и се основава на осъществената вече в значителна степен икономическа и финансова интеграция. Целта е преодоляването на значителните културни, етнически и езикови различия между народите в ЕС. Постигането на тези
цели изисква провеждане на реформи в образователните системи в Европа с оглед привеждане на европейското образование и професионално обучение в съответствие с динамично
променящите
се
общественоикономически условия и изисквания.

Преминаване от тясно специализираната подготовка на специалисти към тяхната широкопрофилна подготовка.
Преход от класическата система на подготовка на специалисти към системата
на обучение в продължение на целия
живот.
Промяна на характера на иновационния
процес, в т.ч. от скъсяването на срока
между фундаментална идея и нейното
практическо прилагане, както и от многократното увеличаване на потенциала
и ролята на новите идеи и открития за
икономическото и общественото развитие.
Тенденция на интензивни промени в
различните структури на образованието. Тези изменения най-често са израз
на търсене и експериментиране на нови
пътища, методи и подходи на развитие
на образователния процес.

2. Обучение през целия живот
Една от очертаните по-горе тенденции, е
преходът от класическата система на обучение
към системата на обучение в продължение на
целия живот. Концепцията за обучение през
целия живот се развива активно от началото
на 90-те години на 20 век от Европейската комисия, ЮНЕСКО и ОИСР (Организация за
Икономическо сътрудничество и развитие).
Понятието „обучение през целия живот” обхваща всички целенасочени дейности за обучение, формални или неформални, предприемани с цел повишаване на знанията, уменията
и способностите в лична, гражданска и социална перспектива и/или в перспектива, свързана с наемането на работа.
В тази връзка Европейската комисия отправя шест послания, очертаващи главните
насоки в развитие на продължаващото обучение:
1. всеобхватен и постоянен достъп до
учене с цел овладяване и актуализиране на умения, необходими за активно
участие в обществото, основано на знания;
2. повишаване на инвестициите в човешките ресурси;
3. ефективни методи на преподаване и
учене;
4. значително подобряване на разбирането и оценяването на участието в учебния процес и резултатите от него, особено в областта на неформалното и самостоятелното учене;

3. Национални измерения
Разгледани на национално равнище, поважните проблеми, свързани с развитието на
обучението през целия живот в България, са
както следва:
- Недостатъчна адаптивност на обществената система и организациите към
изискванията на концепцията. Висшите
училища у нас не провеждат активна
политика за привличане на студенти,
имащи интерес от обучението през целия живот, слабо сътрудничеството
между висшите училища и социалните
партньори, бизнес организации, публична администрация и други.
- Съществен недостиг на средства от индивидуален и институционален характер, не са добре развити възможностите
за самофинансиране на курсове за обучение през целия живот; липсват средства за развитие на инфраструктурата за
информационни и комуникационни технологии във висшите и професионалните училища.
- Значителен недостиг на модерни средства и подходи за обучение и учене –
дистанционното обучение, електронното обучение и уеб-учене са все още
слабо застъпени. Методическите под-
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ходи, предлагани в различните курсове,
са много често остарели и резултатите
от обучението не задоволяват участниците в процеса на обучението през целия живот.
- Недостатъчна информираност на всички партньори по нива относно обучението през целия живот, за да се провокира
активността им.
България се включва активно в изпълнението на стратегията за Учене през целия живот,
като резултат от това е изготвената Национална стратегия за учене през целия живот
за периода 2008-2013 година. Основните насоки на действие по отношение на обучението
през целия живот, изведени на база добрите
европейски практики, са свързани с решаването на редица институционални, структурни,
управленски и методични проблеми. Необходимо е разширяване на възможностите за учене през целия живот на всички групи от населението, както за лицата с ниско образование
и без квалификация с оглед повишаване на
тяхната пригодност за заетост, така и за високообразованите и висококвалифицираните
специалисти, които допринасят за развитието
на страната и конкурентоспособността на икономиката; насърчаване и мотивиране на работодателите за извършване на обучение на
собствения персонал чрез: признаване на инвестициите в човешки ресурси като капиталови
инвестиции; въвеждане на стимули за онези
работодатели (облекчен данъчен режим), които предлагат възможности за обучение през
целия живот; усъвършенстване на системата
за сертифициране на различните видове и
форми на обучение чрез предоставяне на възможности на браншовите организации на работодателите да сертифицират обучението;
изграждане на центрове за професионално
обучение на браншово равнище; Регламентиране в нормативната уредба на нови форми и
възможности за участие на възрастни в УЦЖ и
др.

адаптивността и афинитета към промяна. За
разлика от формалното обучение, което се
извършва в училища, колежи и университети,
неформалното е обучение чрез курсове, конференции, семинари, частни уроци и т.н.
Подходите в прилагането на подходящо
учебно съдържание са един от механизмите за
превръщане на образователния процес в
ефективно работеща система. То трябва да е
ориентирано преди всичко към изискванията на бизнеса и търсенето на пазара на труда, изграждане на предприемачески умения.
България продължава да губи ценен човешки
капитал под формата на миграционни потоци и
студенти, които продължават професионалната си реализация извън страната. Единствената възможност да се привлече техният потенциал – реално или като канал за трансфер на
знание и опит, е образователната система,
научноизследователският сектор и бизнесът
да станат максимално отворени за взаимодействие, изпълнение на съвместни проекти и
обмен на добри практики.
5. Секторни аспекти
В контекста на ученето през целия живот
представяме резултатите от проучване сред
Горските институции за потребностите от продължаващо обучение на служителите. Във
века на информационните технологии и икономиката на знанието е важно да се оцени
дали в горските институции, на първо място,
има система за периодично проучване на потребностите от обучение на персонала, дали се
осигуряват условия за обучение и не на последно място по важност от какво обучение се
нуждаят служителите. В тази връзка е формулиран въпросът: „Имате ли система за периодично проучване на потребностите от обучение във вашата институция?” Резултатите от
анкетата, представени на фиг. 1, показват тревожен факт, че повече от половината изследвани горски институции изобщо нямат система
за проучване на потребностите от обучение.
6,0%

4. Съвременни характеристики на продължаващото обучение
Динамичните темпове на развитие на науката и технологиите променят и обвързват
областите на човешкото познание, създават
нови изисквания по отношение на професионалната реализация на завършилите. Вече е
по-важно не какво знаят младите хора на изхода на средното или висшето образование, а
какво са готови да научат след това чрез формите на обучение през целия живот.
Продължаващото през целия живот обучение изразява придобитите умения за учене,

15,7%

20,5%
56,6%

Да, действа редовно
Не, но сме в процес на изграждане

Да, но действа инцидентно
Не

Фиг. 1. Наличие и функциониране на система за
проучване на потребностите от обучение
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С подобна насоченост е следващият въпрос
от анкетата: „Осигуряват ли се условия за обучение на служителите?”. Резултатите са показани във фиг. 2. Въпреки негативните факти
относно осигуреността на институциите със
система за проучване, значителен дял (39,8%)
от анкетираните посочват, че се осигуряват
условия за обучение на служителите и то за
сметка на институцията. Делът на тези, които
не осигуряват условия за обучение на персонала, също е немалък – 34,9%.
34,9%

вото обучение. На места се посочва и необходимостта от знания по управление на проекти.
Изводи и препоръки
- Ученето през целия живот има две основни измерения, икономическо и социално. Първото измерение е свързано с повишаване конкурентоспособността на европейската икономика, увеличаване на заетостта, прилагане на гъвкави форми на
заетост, повишаване качеството на работните места и мобилността на работната
сила. Второто измерение се отнася до развиващия се процес на социално сближаване в ЕС, който допринася за осъществената вече в значителна степен икономическа
и финансова интеграция.
- Превръщането на образователния процес в ефективна работеща система е
свързано с използването на съвременни подходи и инструменти. Учебните
програми и тяхното съдържание трябва да
бъдат ориентирани изцяло към изискванията на бизнеса и търсенето на пазара на
труда, изграждане на предприемачески
умения, иновативно мислене и умения за
управление на риска.
- Системното проучване и анализ на потребностите от продължаващо обучение
на секторно ниво е важна предпоставка за
подобряване на системата за квалификация на персонала и осигуряване на актуално, полезно и навременно обучение.
- Направеното проучване в ГС показва, че
служителите в горските институции имат
нужда от осъвременяване и обогатяване
на знанията по нормативната база, отнасяща се до ГС, лесоустройство, оценка на
гори, чуждоезиково обучение, работа със
специализиран софтуер и др.

39,8%

6,0%

18,1%

Да, за наша сметка
Да, за сметка на работниците и служителите
Да, чрез ползване на субсидии
Не

Фиг. 2. Осигуряване на условия за обучение на
работещите в системата на горите

5. Нужда от следдипломно обучение на служителите в горските институции
Тук въпросът в проучването е открит, а резултатите са представени във фиг. 3.
8,6%
25,9%

43,2%

11,1%
3,7% 1,2% 4,9% 1,2%
Няма мнение
Работа със специализиран софтуер
Управление на проекти
Сертификация
Чуждоезиково обучение
Таксация, лесовъдство, маркиране, лесоустройство, оценка на горите
Нормативна база, отнасяща се до ГС
Повече отговори

Фиг. 3. Необходимост от следдипломно обучение
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Най-често срещаната потребност от обучение е свързана с нормативната база, отнасяща
се до ГС. Тя се посочва от 25,9% от участниците в анкетата. На следващо място с 11,1% е
поставена необходимостта от обучение по
таксация, лесовъдство, маркиране, лесоустройство, оценка на горите. Около 9% от анкетираните посочват, че се нуждаят от повече от
едно обучение, най-често срещаните отговори
са свързани с обогатяване на знанията по работата със специализиран софтуер и нормативната база отнасяща се до ГС, чуждоезико-

86

Диана Иванова, Теодора Обретенова

LIFELONG LEARNING: GLOBAL, NATIONAL AND SECTORAL ASPECTS
Diana Ivanova, Teodora Obretenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Top-quality education and training are vital if Europe is to develop as a knowledge society and compete effectively in
the globalised economy. Education policy as such is decided by each EU country, but together they set joint goals and
share best practices. In this context, the EU develops the concept of the Lifelong Learning. Thanks to the well-educated
labour force in the last few years the Bulgarian economy has achieved impressive success. However, there are a several
major issues related to the development of the lifelong learning in Bulgaria: lack of adaptability of the public system and
the organizations to the requirements of the concept of Lifelong learning, lack of modern tools and approaches for training and learning, insufficient awareness of all partners. The guidelines for solving these problems are associated with
managing a number of institutional, structural and methodological issues. The general problems in Bulgaria find their
specific dimensions also in the different sectors. A particular survey in the Forestry sector is related partly to the issue of
the Lifelong learning. This research shows that the employees in the forest institutions need to enrich their knowledge in
forest legislation, foreign language, work with specialized software and more.
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Резюме
Устойчивото развитие на цивилизацията ни отдавна премина границите на имагинерната концепция, която
граничи с нереалността. Учени от различни направления и решения на различни форуми ежедневно доказват, че
проблемите с използването на ресурсите и устойчивото развитие на околната среда са назрели до такава степен,
че са поставени на карта съществуването на планетата и на човешката цивилизация. Това отвежда към мисълта,
че от високо концептуално и стратегическо равнище идеите за устойчиво развитие е необходимо да бъдат превръщани в работещи практики, подходи, методи, програми, тактики и оперативни действия в работата на организациите. За да стане възможно осъществяването на тази логика е необходимо проблемите на устойчивото развитие да бъдат широко застъпени в учебните планове на студентите, които се обучават в бизнес специалностите.
Настоящата статия има за цел да проследи каква е степента на разпространение на дисциплини, свързани с
проблемите на устойчивото развитие в различните образователно-квалификационни степени. Идеята на авторите е да извършат сравнение между практиката на водещи европейски, американски и азиатски университети и
практиката на българските висши училища. Методът, който се прилага е контент-анализ на учебни планове на
специалности, които обучават студенти в бизнес направление. Тук се използва по-широката формулировка за
направлението на обучение, бизнес обучение, поради различията, които съществуват в световната практика.
Ключови думи: бизнес обучение, устойчиво развитие, висше образование, България, свят.
Key words: business education, sustainable development, higher education, Bulgaria, World.

JEL: M31, M14.
Напълно умишлено тук не се използва утвърдената практика в Р България в наименованията
на направленията на обучение на студенти. В
световната практика съществува изключително
голямо разнообразие. Целта на настоящата статия е да проследи степента на разпространение
на дисциплини, свързани с проблемите на устойчивото развитие в различните образователно-квалификационни степени в различни системи за висше образование. Обект на наблюдение
са учебните планове за бакалавърски и магистърски програми.

Увод
Преди 20 години в програмата „Дневен ред
21” е записано: „Образованието е от първостепенна роля за промотирането на устойчивото
развитие и за подпомагането на капацитета на
хората да се насочват към решаването на проблеми свързани със средата и с развитието [1].
То, също така, е важно за постигането на съзнание, което се отнася до средата и до етиката, на
ценности и нагласи, умения и действия, следващи принципите на устойчивото развитие, както и за ефективно участие в решаването на обществени въпроси. За да бъде ефективно обучението, насочено към проблемите на средата и
развитието трябва да се справи с динамиката
както на физико-биологичната и на социоикономическата среда, така и с динамиката в
развитието на хората (което може да включва и
духовното развитие). То трябва да бъде интегрирано във всички дисциплини, трябва да прилага разнообразни методи и ефективни средства за комуникация” [1]. От позицията на времето
може да се каже, че е направено много след
този първи, важен форум за Земята, но изследванията на много учени ежедневно показват, че
сме много далеч от идеята за хармоничен и устойчив просперитет.
Причините са много и от разнообразен характер. Тук не е възможно да бъдат коментирани и малка част от тях. Но една от тях предполагаме, че се крие във висшето образование,
което е насочено към т.нар. бизнес обучение.

1. Основни принципи на обучението по устойчиво развитие
През 2005 г. ЮНЕСКО въвежда инициативата „Десетилетие на обучението за устойчиво
развитие 2005–2014”, като основната и цел е „да
интегрира принципи, ценности и практики за устойчиво развитие във всички аспекти и нива на
обучението” [2]. Инициативата възниква точно
поради причините, че образователната система
изостава значително от процеса на обучение на
поколенията в устойчивост, във всички направления и нива на образование. Не е нужно да се
аргументира допълнително, че рисковете са големи, ако идеите за устойчиво развитие не станат естествена част от израстването и обучението на бъдещите граждани. Първоначално
принципите на ангажираността на висшето образование с промените, които възникват в обкръжаващата среда, се поставят на конференция
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във Франция през 1990 г. в гр. Телюар. Фокусът
на разискванията е насочен към ролята на университетите и в частност ролята на университетските ръководители за постигане на управление, насочено към околната среда и устойчивото развитие [4]. Тогавашният ректор на Университета Тъфтс успява да привлече вниманието на ръководителите на повече от 25 университета от целия свят. Приета е декларация, в която са набелязани ключовите действия на университетите в постигане на устойчиво бъдеще
[6]. Основните акценти в десет-стъпковатапроцедура, предложена в декларацията, насочена към прилагане на промени в обучението на
студенти за постигане на устойчиво бъдеще, са
много широко дефинирани и общи. Това само
по себе си е напълно естествено за този етап от
развитието на разбирането за устойчиво развитие в света. Тогава ректорите се обединяват
около идеята, че в университетите трябва: да се
работи за повишаване на запознатостта на студентите с проблемите на околната среда и устойчивото развитие; да създават институционална култура, свързана с устойчивостта; да се
повишава общата грамотност на всички във
връзка с устойчивото развитие; да се практикува
институционална екология; да се прилага интердисциплинарния подход; да се работи с
всички заинтересовани страни и др. Първоначално към инициативата се присъединяват присъстващите 25 университета. Към 2012 г. декларацията е подписана от повече от 400 университета, които обучават студенти във всички
направления. След тази първа заявка за значението, мястото и ролята на университетите в
трансформирането към устойчива икономика и
устойчиво съществуване, могат да бъдат открити и други инициативи в тази посока. Например
през 1994 г. Асоциацията на европейските университети [10] става инициатор на приемането
на Харта Коперник – университетска харта за
устойчиво развитие [3]. И тук вниманието се фокусира върху извеждането на основните проблеми, които е необходимо да бъдат въплътени в
принципите по изграждане на университетилидери в процеса на изграждане на устойчиви
общества: 1) екологична устойчивост; 2) климатични промени и биоразнообразие; 3) социални
проблеми и взаимоотношения между всички заинтересовани страни и техните отговорности; 4)
икономически проблеми и 5) принципите на равенство и справедливост между поколенията.
Така се поставят основите на процесите по
т.нар. „позеленяване” на университетите и на
учебните планове и програми. Търсенията са в
посока как да бъде осъществен този процес; как
университетите да бъдат управлявани така, че
да бъдат еталони по устойчиво поведение; как-

во означава един учебен план да бъде синхронизиран с идеите на устойчивото развитие, какво трябва да знае и умее един специалист с
висша квалификация по отношение на устойчивото развитие.
2. Световни практики
Изследванията в тази посока обхващат цялостното съществуване на един университет. В
този смисъл наблюдения относно практики,
свързани с устойчивото развитие на обществото
са търсени на всички равнища:
- управление на университетите;
- съдържание на учебните планове и програми;
- насока на научните изследвания и консултантските активности на академичния
състав;
- материално-техническа база и управление на ресурси;
- общност и планирани бъдещи дейности.
В хода на настоящото проучване на съществуващите практики, авторите достигат до примери, които касаят отделни компоненти от функционирането на университетите. Към настоящия момент не са поставени цели за постигане
на изчерпателност.
В редица университети по света са приети
стратегии по устойчиво развитие, стратегии,
свързани с устойчиви кампуси, създадени са
изследователски центрове, чийто изследвания
са насочени в областта на околната среда и устойчивото развитие [11]. Само в рамките на членовете на Асоциацията на университетските
лидери за устойчиво бъдеще техният брой е 160,
сред които повече от 70% са университети от
САЩ, 10% са университети от Австралия, 8% от Канада, а останалите 12% са университети от
други държави (Финландия, Великобритания,
Испания, Чили, Мексико, Япония, Индия и др.).
Отново по информация от сайта на Асоциацията на университетските лидери за устойчиво
бъдеще беше направен контент анализ на програми, насочени към устойчивото развитие,
свързани с обучението на студенти в мултидисциплинарни и бизнес специалности [11]. Идентифицирани са 43 учебни планове за подготовка
на студенти в наблюдаваните области в бакалавърска, магистърска и докторска степени, в
страните: Австралия, Канада, Великобритания,
Ирландия, Италия, Мексико, Холандия, Норвегия и САЩ. Повече от 70% от специалностите са
предназначени за обучение на магистри, а около 1% - за доктори. Останалите са насочени към
обучение на бакалаври. Изключително голямо е
разнообразието от наименования на специалностите. И в бакалавърско и в магистърско равнище най-честото наименование е „Устойчиво
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развитие”. В бакалавърските специалности се
срещат специалности: „околна среда и бизнес”;
„вземане на решения, свързани с околната среда”; „устойчивост и управление на околната
среда”. По-голямо е разнообразието от специалности в магистърското равнище, което е оправдано от по-голямото предлагане на такива:
„бизнес устойчивост”; „устойчива икономика”;
отговорност и бизнес-практика”; „НПО-та и устойчиво развитие”; „устойчиво развитие на селските региони”; „лидерство за устойчиво развитие”; „устойчивост и управление на околната
среда”; „околна среда и развитие”; „култура,
околна среда и устойчивост”; „устойчиво енергийно развитие” и др. С най-голяма степен на
специфика се открояват наименованията на
учебните планове, насочени към обучение на
докторанти: „анализ и ръководство на устойчивото развитие”; „индустриална екология и устойчивост”.
Интересен пример в областта на бизнес обучението на текущи професионалисти се откроява в Канада. През 2006 г. е създадено обединение между бизнес училище, университет и националната структура на ЮНЕСКО, което си
поставя за задача да обучава текущи професионалисти и бизнес лидери в идеите за устойчиво развитие. Програмата на обучение обхваща
всички аспекти от функционирането и управлението на организациите [7]. Цялостно изследване върху проблемите на европейското обучение
насочено в областта на корпоративната социална отговорност, проведено през 2004 г. от канадеца Дърк Метън и англичанина Джеръми Муун
[5] показва, че европейските и североамериканските бизнес училища фокусират вниманието си
основно върху магистърските програми, относно
интегрирането на идеите за устойчивото развитие във висшето образование. Тук могат да бъдат открити самостоятелни дисциплини в учебните планове, насочени към устойчивостта. В
бакалавърските програми идеите за устойчивото развитие са преплетени единствено в работа
по казуси в рамките на класическите дисциплини, т.е. устойчивото обучение е преплетено в
рамките на учебните програми по отделни теми.

отнесени към бизнес обучението. Тук влизат
всички специалности от направленията „Икономика”, „Туризъм” и „Администрация и управление”. Основните въпроси, на които се търсят
отговор са два:
- съществуват ли специалности в тези
направления, които изцяло да са насочени към устойчивото развитие;
- до каква степен в съществуващите специалности могат да бъдат открити дисциплини, които фокусират вниманието на
студентите върху проблемите на устойчивото развитие.
Търсени са наименования на специалности и
наименования на дисциплини, свързани с идеите на устойчивостта. Подборът на наблюдаваните университети е въз основа на действащата
рейтингова система. Подбрани са за наблюдение първите пет университета в съответните
направления. Едно от ограниченията на изследването е свързано с факта, че българските университети нямат достатъчно прозрачна политика по отношение на учебните планове и учебните програми. Това е още по-голям проблем за
магистърските специалности. Това налага
обобщенията да бъдат представени само за
обучението на студенти в ОКС „бакалавър”.
Наблюдавани са 109 специалности.
По отношение на открити специалности с цялостно профилиране в тази посока, категорично
може да се направи оценката, че българското
образователно пространство е почти „свободно”
от такова съдържание. Единици са специалностите в тези направления, които са цялостно
„прекроени” от гледна точка на устойчивото развитие на обществото. В хода на изследването
се откроиха едва три специалности за обучение
на бакалаври. Това са специалностите „Екоикономика” на УНСС, „Екология и управление на
околната среда” на НБУ и „Екология и техники
за опазване на околната среда” на Русенския
университет. Структурата на наблюдаваните
специалности е както следва: 63,9% от специалностите са от направление „Икономика”;
25,9% - от „Администрация и управление” и
10,2% от направление „Туризъм”.
В рамките на задължителните специални
дисциплини само в 18,3% от разглежданите специалности са открити дисциплини, от чиито заглавия си личи обвързване с идеите за устойчивост. В осемнадесет специалности (десет от
направление Икономика, пет от направление
Администрация и управление и три от направление Туризъм) става въпрос само за наличието
на една задължителна специална дисциплина,
която може да се открие в учебния план. В
учебния план на една специалност от направление Икономика са открити две дисциплини и в

3. Бизнесобучението по устойчиво развитие
в България
Като цяло политиката по образованието в
България е синхронизирана по отношение на
обучението по устойчиво развитие [9] Български
изследователи, работили по проблема, правят
заключението, обаче, че направеното до момента е недостатъчно [8].
В рамките на настоящото проучване се прави
преглед на предлаганите специалности в българските университети, които могат да бъдат
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учебния план на една специалност от направление Администрация и управление – три дисциплини.
Същата е ситуацията и по отношение на избираемите специални дисциплини. В 20,2% от
наблюдаваните специалностите съществуват
между една и четири избираеми специални дисциплини, с пълна насоченост към устойчивото
развитие. В по-голямата част от случаите, когато в учебния план има специални избираеми
дисциплини, насочени към устойчивото развитие, става въпрос само за една дисциплина (в
тринадесет специалности от направление Икономика, в три специалности – от Администрация
и управление и в една специалност от направление Туризъм).

-

Само в 20% от предлаганите специалности има включени учебни дисциплини с
насоченост към проблемите на устойчивото развитие.
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Изводи
Направеното проучване има формулативен
характер. Обобщенията, които се очертават, са
в следните посоки:
- Десетилетието на обучението по устойчивото развитие като че ли не е започнало още в България.
- Инициативата не е подкрепена достатъчно на равнище макрополитика по образование;.
- В рамките на предлаганото бизнесобучение в България наличните специалности
с цялостна насоченост към проблемите
на устойчивото развитие са единици.

BUSINESS EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Maria Kehajova-Stoycheva, Svilen Ivanov, Yordan Nedev
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Sustainable developments of our civilization have long crossed the imaginary concept that borders to unreality.
Scientists from different fields and decisions of different international and national forums show that the problems of
resource use and sustainability of the environment are ripe to the extend in which the future of our planet and our
civilization is critical. This leads to the idea that high-level conceptual and strategic issues for sustainable development
need to be converted into working practices, approaches, methods, programs, tactics and operative actions of the
organizations. To enable the implementation of this logic is necessary problems of sustainable development to be widely
widespread in the curricula for students in business studies. This paper aims to monitor the degree of spread of
disciplines related to issues of sustainable development in various degrees. The author’s idea is to make a comparison
between the practices of leading European, American and Asian universities and practice of the Bulgarian universities.
The method applied here is content analysis of the curricula in business studies. Here is used the more widely term for
the direction of training, business education, because of the differences that exist in the world practice.
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Резюме
Глобализацията и евроинтеграцията доведоха до свободното движение на хора. Много завършващи ученици
напускат страната ни, за да продължат обучението си в развитите икономически държави с поконкурентноспособно образование. Намали се броят на кандидатстващите в университетите в България и изправи някои от ръководствата им пред сериозни проблеми, свързани с оцеляването и бъдещото им развитие. Все
повече университети обявяват специалности за обучение на чужд език. В публикацията са обобщени всички
предложения на университетите в кандидатстудентския прием за 2012 г. за чуждо езиково обучение в България
Анализирани са съществуващите проблеми на чуждо езиковото обучение въз основа на досегашния опит. Изведени са предимствата и недостатъците както за студентите, така и за преподавателите и за университетите като
цяло. Посочени са предложения за решаване на проблемите.
Ключови думи: чуждоезиково обучение, университети, дипломи, конкурентоспособност, международни програми.
Key words: foreign languages learning, universities, diplomas, competitiveness, international programs.
JEL: I21, I25, I28.

1. Кризата и университетите
Средата, в която функционират и се развиват българските университети, е много динамична в последните години. Рязко се покачи
безработицата, много фирми намалиха своята
дейност, други я спряха. Сред безработните са
и много млади хора, завършващи сега средното си образование. Работните заплати в много
сектори бяха намалени, а в други са „замразени”. Поради тази причина започна да намалява
платежоспособността на населението и неговите спестявания, вкл. и на родителите на
кандидат-студентите. Голяма част от имигрантите ни се завръщат и увеличават безработицата. С това намаляват и възможностите за
работа на студентите.
Повишиха се таксите за обучение в западните университети. В някои държави като Обединеното кралство те са до 3 пъти по-големи
от преди 5 години. Една от основните причини
да нарастват таксите за висше образование в
чужбина е финансовата криза. Фондациите на
някои от най-престижните световни университети в развитите икономически държави загубиха голяма част от парите си на борсата, като
за някои от тях това са между 80-100% (Харвардския университет, Йелският университет,
Кеймбридж, Оксфорд, Университетите в Глазгоу, Лийдс и Шефилд, Юнивърсити колидж в
Лондон и др.) [1]. Други усетиха икономическата криза с намаляване броя на студентите
заради високите такси и повишаване на издръжката за живот на 1 студент.
В някои държави от ЕС се взеха сериозни
мерки към намаляване на държавните разходи

Увод
Глобализацията и евроинтеграцията доведоха до свободното движение на хора. Това
улесни до голяма степен обучението в чужбина в бакалавърска, магистърска и докторска
степени. Много млади хора напускат страната
ни, за да продължат обучението си в развитите
икономически държави с по-конкурентоспособно образование. Намали се броят на
кандидатстващите в университетите в България и изправи някои от ръководствата им пред
сериозни проблеми, свързани с оцеляването и
бъдещото им развитие. Това ги накара да извършат сериозни промени, които да конкурират обучението в чужбина с цел за привличане
на повече и по-качествени студенти. Все повече университети обявяват специалности за
обучение на чужд език – английски, френски
или немски в кандидатстудентския прием. Някои го правят самостоятелно, а други – в партньорство с други западни университети. Като
всяка новост и това обучение е свързано с
различни проблеми, част от които се отразяват
на учебния процес и на крайния резултат от
него. В някои случаи качеството му се понижава така, че става по-лошо от обучението на
български език и предизвиква недоволството
на обучаващите се студенти.
Целта на настоящата публикация е да направи анализ и оценка на обучението в специалностите на чужд език в България, да изведе
проблемите и предложи възможни решения за
подобряване на качеството му.
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за висше образование и оттам – сливане и
закриване на специалности, факултети и университети. В Гърция напр. през 2013 г. ще се
изпълнява планът на правителството с кодовото название „Атина”. Той предвижда да бъдат закрити 4 регионални университета и над
150 факултета. Това ще са университетите за
континентална Гърция, за (гръцка) Македония,
като в същото време ще бъдат слети и факултети към университетите, които се намират в
Пелопонес, Егейско море, (гръцка) Тракия и
Тесалия.
Финансовата криза, която се наблюдава и в
икономиката на страната ни, ще се усеща все
по-осезателно и в университетите. Значителното намаляване на субсидиите води до снижаване на всички разходи и търсене на нови,
допълнителни източници на финансиране. В
противен случай, висшите училища са обречени на финансов колапс.
Неблагоприятното демографско развитие
също се отразява негативно на българското
висше образование. Възрастовата структура
на населението показва, че голяма част от
него към 31.12.1.2011 г. е над 50 г. – около
40%, а над 40 г. - 54%. Висока е и възрастта на
преподавателите в университетите – средно
над 50 г
До момента голяма част от публичните университети нямат сериозни проблеми с търсенето на предлагания образователен продукт.
Но при частните вече се усеща силното намаляване на броя на кандидат-студентите. Но в
условията на криза се очакват още промени в
различни аспекти в тази област, които ще са
не съвсем благоприятни за бъдещето им.
Очаква се да се появят и нови възможности,
които трябва навреме да се проумеят и използват за развитието на университетите. По време на криза безработицата се увеличава и
може да се инвестира в образование – от
страна на родителите и от държавата. От това
трябва да се възползват ръководствата на
университетите.
Според данни на МОМН от броя на легализираните дипломи към 2010 г., в последните
години в чужбина са се обучавали около
24 000 български студенти. Но в последните 2
години техният брой намалява.
За 2012 г. над 70% от българските ученици,
които завършват езикови, математически и
частни гимназии у нас и владеят чужди езици,
избират да учат висшето си образование в
чужбина. През същата година броят на желаещите да учат в чужбина намалява с около
24% или те са 4 600 от завършилите гимназисти спрямо 2011 г., когато са дадени за легализиране 6 031 дипломи. Основната причина е в

повишаването на таксите в британските университети, които традиционно са предпочитани от обучаващи се българи. За Великобритания – през 2012 г. желаещите българи са
1 578, като през 2011 г. са били 1 729. 96% от
тях са получили кредити за образованието си.
Общо за САЩ и Канада за 2012 г. са 3 664. За
САЩ броят на студентите през 2010 г. е намалял с 22% до 1 957, като в предходната година
са били 2 495 души. За Франция са 1 766 души,
а за Австрия – 1 829.
Друга причина за постепенното намаляване
на заминаващите е повишаването на разходите по издръжката в държави, където обучението е безплатно или с ниски такси. Поради това
и заради възможности за работа паралелно с
обучението, Германия е на първо място сред
предпочитаните от заминаващите да учат в
чужбина – около 12 500 души. Важен факт е,
че някои от университетите имат и програми
на английски език. Липсата на такси увеличава
броят на учещите в Холандия и Дания, но не с
големи темпове поради високия стандарт на
живот и разходи там – за квартира или общежитие, храна, транспорт и др.
Влошаването на езиковата подготовка е
една от пречките на доста от желаещите и
имащите тази финансова възможност българи
да заминат да учат в чужди университети.
Демографският проблем с намаляване на
раждаемостта също се отразява върху обучаващите се в университетите в България. Към
него трябва да прибавим и отпадащите по
различни причини в средното образование.
Като цяло броят на завършилите го през 2011
г. е 62 500, а през 2012 г. е намалял с около
5 000.
В последните години ръководствата на българските университети предприеха ново стратегическо поведение в променящата се среда
като отговор на тенденциите и гъвкавост в
кризата – обучение в специалности на чужд
език. Това е част от процесът им на интернационализация. Практическият опит в тази насока е все още малък, но той показва наред с
предимствата и някои съществени недостатъци [2].
2. Предимства и недостатъци на провежданото в България обучение на специалности
на чужд език
Предимствата на т.нар. международни програми са, че студентите се подготвят за бизнес
средата, в която комуникациите ще бъдат на
съответния език. Получават се специализирани знания, които им позволяват да бъдат приети и да работят в други държави, тоест да бъдат конкурентоспособни не само на българс-
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кия, но и на чуждия пазар на труда. Много често в тези специалности, водени на чужд език,
има лектори-чужденци. Чрез тях студентите
усъвършенстват езика и придобиват нови
междукултурни познания и ценности. Някои
програми в българските университети дават
възможност за частично обучение и/или практика в други държави (напр. магистърската
програма „Европейски бизнес и финанси” на
УНСС и Nottingham Trent University – UK и др.).
Това увеличава възможностите им за реализация.
Предимствата са свързани и с мобилността
на студентите, разширяване обхвата на обучението и научните изследвания. Увеличава се
участието им в международни програми и проекти за повишаване на знанията и уменията им
в определена професионална област. Създава
се и т.нар. висок академичен стандарт за качествено обучение.
Особена ценност представлява обучението
в специалност на чужд език, при която се получават две дипломи – от българския и от чуждия университет. Ако българи имат само чужда
диплома, трябва да преминат през валидация
и приравняване в МОМН, което продължава
доста дълъг период от време и е не винаги с
желания успех, тъй като понякога няма сравнимост с конкретния университет, колеж, специалност, програми и дисциплини.
Тези международни програми са значително по-добри за чуждите студенти, тъй като са
много по-изгодни финансово. Освен това, у нас
има по-облекчени условия за обучение на
чуждите студенти, което не се наблюдава в
западните университети.
И не на последно място – глобализиращия
се свят и особено евроинтеграцията правят
младите хора граждани на света. Това означава да бъдат мобилни в своето развитие, което
е основание за обучение на чужд език. Това им
гарантира реализация в съвременния свят.
В България 23 университета от общо 53
предлагат специалности на чужд език. Само 7
от тях имат съвместни програми с чужди университети, които гарантират издаване на две
дипломи – българска и чужда (напр. УНСС и
Nottingham Trent University – UK, ВУЗФ и
University of Sheffield – UK, Софийският университет със City University of Seattle – USA и
Paris Sorbonne and Bordeaux - France, ВУМК
със Cardiff Metropolitan University UK и
University of Portsmouth – UK и др.).

верситети има малък опит. За периода от началото на демокрацията до 2012 г. преподаваните специалности са се увеличили многократно. Тази тенденция е особено изразена в
последните 5 години, като увеличението е с
около 60%.
Реализацията на това ново обучение за
България е съпътствано с появата на някои
проблеми. Те не омаловажават ролята и мястото му в нашата образователна система и
постепенната й интернационализация, но създават негативни явления, които биха могли да
опорочат доброто начинание.
От натрупания опит и от проведено съвместно със студенти от ИУ-Варна анкетно проучване сред част от обучаващите се по международни програми във Варненските университети, можем да изведем следните проблеми
на обучението в специалности на чужд език:
- различно ниво на владеене на езика,
което води до снижение на общото ниво;
- липсата на познания (речников запас)
от специализирани термини по съответните дисциплини;
- недоброто владеене на чуждия език от
всички преподаватели;
- ниска квалификация на някои от преподавателите, предпочетени заради отличното владеене на чуждия език;
- очакванията на студентите към качеството на обучение са прекалено големи;
- ниско заплащане на преподавателите,
поради което губят мотивация за преподаване на чужд език;
- учебните планове на специалностите с
преподаване на чужд език са съобразени с наличните преподаватели, които го
владеят;
- малък е процентът на чуждите студенти, обучаващи се в български университети по международни програми на
чужд език.
Изводи и препоръки
Анализът на съществуващото обучение в
бакалавърска и магистърска степени на чужд
език у нас, както и проучванията на добрите
практики в някои развити държави, ни водят
към следните препоръки за усъвършенстване
на тази дейност:
- Необходимо е да се формират малки
учебни групи според нивото на владеене на езика, което ще се установи преди
започването на обучението.
- При необходимост, да се организират
курсове за повишаване нивото на владеене на езика и/или курсове за специ-

3. Проблеми в обучението в международните програми
Провеждането на обучението на чужд език
в международни програми в българските уни-
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-

-

ализирана терминология по специалността.
Повишаване мотивацията на преподавателите, преподаващи на чужд език.
Задължително провеждане на входящ
тест както за студентите, така и за преподавателите.
Откриване на специалности на чужд
език както за бакалавърска, така и в магистърска степени.
Осъществяване на франчайз на чужди
престижни университети, които да издават паралелно и техни дипломи на нашите студенти.
Осигуряване на практически стаж в задгранични филиали на чужди фирми.
Включване в международни програми и
изграждане на образователни мрежи за

провеждане на обучение в няколко университета.
Реализацията на тези възможности ще доведе до повишаване качеството на предлаганото обучение в бакалавърска и магистърска
степен на чужд език, ще повиши конкурентоспособността на българските университети и
ще ги направи притегателен център за повече
чуждестранни студенти.
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THE FOREIGH LANGUAGES LEARNING PROCESS IN THE BULGARIAN
UNIVERSITIES: A STATE AND PROBLEMS
Tzveta Zafirova
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
Globalization and European integration led to free movement of people. It greatly facilitates the study in the bachelor,
master and doctoral degrees abroad. Many young people leave Bulgaria to continue their training in economically developed countries with more competitive education. It resulted in reduction of the number of candidates in our universities
and their managers faced serious problems related to survival and future development. This fact stimulates the universities to make major changes in the educational process in order to compete successful with foreign ones in attracting
more and better students. The paper summarizes all proposals of the universities in 2012 prospective student intake in
foreign languages learning in Bulgaria. It includes the universities that offer joint training programs with foreign ones. The
existing problems of foreign language learning based on experience are analyzed. We also derive its advantages and
disadvantages for both sides - students and lecturers, and for the university as a whole. Suggestions for solving problems are made.
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В статията са коментирани различни подходи в процеса на обучение на студентите по маркетинг в Икономически университет – Варна. Оценено е възприятието на студентите за полезността на всеки от изследваните
подходи. Дефинирана е система от качества, които работодателите очакват от кандидатите при наемане на работа. Участващите в проучването студенти оценяват доколко използваните в обучението образователни подходи
са способни да развият всяко от изведените качества, след което дават своето мнение за полезността на отделните качества за успешна професионална реализация в следващите 5-7 години.
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Това предопределя предмета и обекта на изследване в разработката. Предмет са използваните подходи при обучение на студенти, а обект
на изследване са студенти 3 и 4 курс специалност „Маркетинг” в Икономически университет –
Варна. В статията се прави опит да се даде отговор на няколко основни въпроса: Как студентите оценяват предложена от автора система от
подходи за обучение? Доколко успешно тези
подходи се прилагат в обучението на студентите в специалност „Маркетинг”? До каква степен
подходите за обучение успяват да развият съвкупност от качества, които са значими за работодателите при наемане на млади специалисти? Как студентите оценяват степента на важност на описаните качества за професионалната си реализация през следващите 5-7 години?
Посочените въпроси определят целта на разработката - да се представят резултатите от
изследване на различни образователни подходи и система от качества, развивани от студентите в процеса на обучение.

Увод
Интензивната конкуренция на съвременния
глобален пазар намира проекция и в сферата на
образованието [1]. Образователните институции
се конкурират за студенти (клиенти), като търсят
креативни начини за удовлетворяване на техните нужди и предпочитания. Този подход е в синхрон със Стратегия „Европа 2020”, която поставя студента в центъра на образователния процес [2]. Трансформирането на класическото
обучение в студентски базиран модел изисква
споделяне на принципите на маркетинговата
концепция. Прилагането на маркетинга в сферата на образованието се изразява в стремеж
университетите да привличат мотивирани студенти и да развиват дългосрочни отношения с
тях чрез реализиране на концепцията за учене
през целия живот. Базова маркетингова постановка е клиентите да осъзнават ползите от
офертите на доставчиците. Поради тази причина дипломиращите се студенти формират свои
представи за придобитите в процеса на обучение знания, умения и компетентности.
Съдържанието на резултатите от учебния
процес, по отделни образователни нива, са разписани в Националната квалификационна рамка
на Р България. Придобиването на определени
знания, умения и компетентности поставя въпроса за адекватността на използваните в университетите образователни подходи, т.е. за
способността им да формират такива резултати,
които са необходими за успешна професионална реализация. Смисълът на маркетинговата
концепция се състои в оценяването на резултатите както от страна на доставчика на образователния продукт (университетите), така и от
страна на получателя (студентите).

1. Подходи за обучение във висшето образование
Оценяването на подходите за обучение на
студентите е комплексна задача. Комплексността на оценката е детерминирана от фактори като: субективизъм при оценяване полезността на
подходите, еволюция в мисленето по отношение на оптималния микс от образователни подходи, културни фактори, възраст на студентите,
практически опит и степен на ангажираност на
студентите в процеса на обучение, акцент върху
вида на очаквания резултат (знания, умения,
компетентности или определена комбинация от
тях) и др. През годините се открояват отделни
периоди, в които специалистите поставят раз-
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държанието на заданията се влияе както от
подходите и инструментите, използвани в процеса на обучение, така и от мненията на преките и непреките участници в процеса. Подходите,
инструментите и хората оказват въздействие
върху активностите, доколкото имат непосредствено отношение към начина на възприемане на
заданията, мотивацията за тяхното изпълнение
и др. Резултатите провокират различни форми
на обратна връзка (външна/ вътрешна) към активностите. Осмислянето на резултатите въздейства върху преките и непреките участници в
процеса на обучение, което предизвиква съответна оценка и при необходимост адаптиране
на подходите и инструментите.

личен акцент върху подходите за обучение. До
началото на 90-те години на XX век се възприема, че обучаваните до голяма степен пасивно
трябва да следват, да спазват и да се съобразяват с предписаните образователни методи [3,
4]. В средата на 80-те и началото на 90-те години, в резултат на сериозен научен дебат, се
достига до становището, че начинът, по който
студентите мислят и възприемат заданията в
процеса на обучение се отразява съществено
върху очакваните резултати [5]. Дебатът се насочва към оста „задания–активности–резултати”
и възможните влияния върху нея (фиг. 1).
Заданията са в основата на определени активности на студентите, които намират отражение върху резултатите от учебния процес. Съ-

Резултати
(знания, умения,
компетентности)
Външна обратна
връзка
(чрез други хора)

Вътрешна обратна
връзка
(самонаблюдение)
Активности
(конкретни/абстрактни; ментални;
рефлективни и др.)

Хора
(състуденти, колеги, приятели,
родители, работодатели и др.)

Подходи/инструменти
(учебници, помагала, работни
семинари, платформи и др.)
Задания
(въпроси, тестове, курсови проекти,
казуси, дипломни работи и др.)

Моделът е адаптиран и допълнен по [9].

Фиг. 1. Задания, активности и резултати от учебния процес - концептуален модел

-

Прилагане на подходите – респондентите
присвояват оценка за съгласие (респективно несъгласие) във връзка с прилагането на всеки от подходите в процеса на
обучение на студентите в специалност
„Маркетинг” в Икономически университет
– Варна. Оценяването е по 5-степенна
скала (от 1 – категорично несъгласен до
5 – напълно съгласен).
Втората част от изследването се отнася до
оценка на качествата, които се развиват в процеса на обучение в Икономически университет –
Варна. В проучването са обхванати 11 качества,
които респондентите оценяват по 5-степенна
скала (от 1 – изобщо не развива до 5 – развива
във висока степен): комуникативни умения, работа в екип, способност за разрешаване на
проблеми, способност за планиране, организационни умения, критичен анализ, работа с числа, творческо мислене, отговорност, увереност,
лидерство.

2. Постановка на изследването
Проучването обхваща портфейл от седем
подходи, подпомагащи ученето [6]: поставяне на
високи изисквания при изпълнение на заданията; адаптиране на начина на преподаване към
потребностите на обучаваните; осигуряване на
логическа връзка между дисциплините в курса
на обучение; осигуряване на обратна връзка
„студент-преподавател”; неформално общуване
между преподаватели и студенти; изискване за
непрекъснато упражняване на уменията; обвързване на знанията и уменията по отделните
дисциплини.
Образователните подходи са оценени в два
разреза:
- Полезност на всеки подход за развитието
на студентите като специалисти в сферата на маркетинга. Оценяването е осъществено по 5-степенна скала (от 1 –
безполезен до 5 – много полезен).
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В тази част от изследването се присвоява
оценка за степен на важност на всяко от качествата за добра професионална реализация в
сферата на маркетинга през следващите 5-7
години. За целта се използва 5-степенна скала
(от 1 – изобщо не е важно до 5 – много важно).
Регистрирането на информацията се осъществява чрез пряка персонална анкета. При отговорите на поставените въпроси респондентите
отчитат единствено специалните дисциплини,
които се преподават основно от академичния
състав на катедра „Маркетинг”.
Проучването е осъществено в два периода –
2011 г. и 2012 г. Обхванати са две групи респонденти – 3 курс – 111 студенти (2011 г.) и 109
студенти (2012 г.); 4 курс – 132 студенти (2011 г.)
и 141 студенти (2012 г.). Извадката е формирана „по удобство” – при явяване на изпит по съ-

ответна дисциплина студентът получава анкетна карта с молба да я попълни.
3. Резултати от изследването на подходите
за обучение и формираните умения и компетентности на студентите
Формираните средни оценки за 2011 г. и 2012
г. показват устойчивост (табл. 1). И през двете
години ранжирането на подходите следва единна логика. Три от подходите са изключително
полезни според студентите за развитието им
като професионалисти в областта на маркетинга: осигуряване на обратна връзка „преподавател–студент”; обвързване на знанията и уменията по отделните дисциплини; осигуряване на
логическа връзка между дисциплините в курса
на обучение. Посочените подходи получават
средни оценки над 4,45.

Табл. 1. Полезност на подходите в процеса на обучение на студентите (общо и по курсове)
Ср. оценки
Коефициент
Ср. оценки
за цялата
на вариация
(3 курс)
Подходи в процеса на обучение
съвкупност
(%)
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Осигуряване на обратна връзка „студент4,53
4,62
17,7
23,8
4,66
4,68
преподавател”
Обвързване на знанията и уменията по от4,49
4,47
15,2
14,6
4,59
4,41
делните дисциплини
Осигуряване на логическа връзка между
4,45
4,47
18,0
24,6
4,54
4,55
дисциплините в курса на обучение
Адаптиране на начина на преподаване към
4,37
4,36
16,5
25,8
4,38
4,29
потребностите на обучаваните
Изискване за непрекъснато упражняване на
4,32
4,29
16,4
25,9
4,41
4,34
уменията
Поставяне на високи изисквания при изпъл4,11
4,06
18,6
19,9
4,25
4,03
нение на заданията
Неформално общуване между преподава3,75
3,83
27,0
43,9
3,80
3,86
тели и студенти

Други два подхода студентите определят като много полезни - адаптиране на начина на
преподаване към потребностите на обучаваните
и изискване за непрекъснато упражняване на
уменията. За тези подходи се формират средни
оценки между 4,29 и 4,37.
Като полезен в процеса на обучение се възприема и подхода на поставяне на високи изисквания при изпълнение на заданията. Единствения подход с оценка под 4,00, но в положителната част на скалата (т.е. с бал над 3,00) е неформалното общуване между преподаватели и
студенти.
Директната съпоставка между средните
оценки по всички седем позиции показва, че
скептицизма на четвъртокурсниците е по-силно
изразен – всички средни оценки са по-ниски в
сравнение с тези, присвоени от третокурсниците. Допълнително сравняване на оценките на
студентите 3 курс през 2011 г. с тези на студен-

Ср. оценки
(4 курс)
2011

2012

4,54

4,58

4,40

4,51

4,38

4,40

4,36

4,42

4,24

4,26

3,98

4,08

3,70

3,81

тите 4 курс през 2012 г. (които реално са едни и
същи студенти в две последователни години)
разкрива, че преминаването към по-горен курс
довежда до преосмисляне на подходите за обучение. През третата година на обучението студентите считат, че осигуряването на логическа
връзка между дисциплините в курса на обучение е много по-важно в сравнение с адаптирането на начина на преподаване към потребностите на обучаваните. В четвъртата година на
обучение именно посочената връзка между коментираните подходи се изменя най-значително
– за студентите като приоритет се очертава
възможността начинът на преподаване да се
адаптира към потребностите на обучаваните.
Това заключение има логично обяснение. От
една страна, голяма част от студентите 4 курс
работят и са затруднени стриктно да спазват
утвърдения график на учебния процес. От друга
страна, областите в които работят вероятно са
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свързани с различни предизвикателства и студентите търсят професионален отговор на възникващите разностранни и нестандартни въпроси в относително стандартизираното съдържание на учебния материал.
Данните в табл. 1 разкриват, че мненията на
респондентите имат ниска степен на разсейване
(коефициентите на вариация са под 50%). Найвисока степен на консолидация на оценките се
установяват при подходите: обвързване на знанията и уменията на студентите по отделните
дисциплини и поставяне на високи изисквания
при изпълнение на заданията. Мненията на студентите варират в най-широки граници по отношение на полезността на неформалното общуване между преподаватели и студенти. Сравнението по години показва, че почти по всички
подходи през 2012 г. се наблюдава много посъществено разсейване на оценките на респондентите в сравнение с 2011 г. За полезността на

подхода неформално общуване между преподаватели и студенти разсейването се ориентира
към критичната граница от 50% - т.е. за значителна част от студентите това е маловажно, докато друга част от студентите го определят като
важен подход.
На следващия етап от изследването респондентите оценяват прилагането на всеки от подходите в специализиращия блок дисциплини на
Икономически университет – Варна. Найпозитивни оценки получават подходите: „обвързване на знанията и уменията по отделните
дисциплини” и „поставяне на високи изисквания
при изпълнение на заданията” (табл. 2). Сравнението на данните в табл. 1 и табл. 2 позволява да се направи извод, че подходи с по-нисък
приоритет получават оценки над средната, докато подходи с по-висок приоритет формират
ниски оценки за начина на прилагането им в
обучението.

Табл. 2. Оценки за прилагане на подходите в специализиращия блок дисциплини на специалност „Маркетинг” в ИУ-Варна (общо и по курсове)
Ср. оценки
Коефициент
Ср. оценки
Ср. оценки
за цялата
на вариация
(3 курс)
(4 курс)
Подходи в процеса на обучение
съвкупност
(%)
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Обвързване на знанията и уменията по от3,39
3,39
29,9
27,4
3,61
3,40
3,21
3,39
делните дисциплини
Поставяне на високи изисквания при изпъл3,34
3,39
30,3
27,8
3,67
3,48
3,06
3,32
нение на заданията
Осигуряване на логическа връзка между
3,25
3,28
33,4
30,8
3,45
3,37
3,07
3,21
дисциплините в курса на обучение
Адаптиране на начина на преподаване към
2,80
2,84
34,8
34,9
3,17
2,99
2,49
2,72
потребностите на обучаваните
Неформално общуване между преподава2,83
2,68
32,4
77,9
3,02
2,95
2,68
2,47
тели и студенти
Осигуряване на обратна връзка „студент2,53
2,74
41,9
40,8
2,82
2,96
2,29
2,57
преподавател”
Изискване за непрекъснато упражняване на
2,30
2,20
47,8
56,9
2,59
2,28
2,06
2,14
уменията

Като цяло за всички подходи се формират
оценки, които са позиционирани около и под
средната част на скалата (оценка 3). Това се
свързва с безразличие или дори с известна неудовлетвореност и критичност към изследваните
подходи за обучение.Тук е необходимо да се
направи уточнение, че не може да се прави директна връзка между формираните оценки и
общата удовлетвореност на студентите от обучението им. Възможно е тяхната визия за съвкупността от подходи за обучение да е различна
в сравнение с микса от подходи, които са подложени на изследване.
От табл. 2 се вижда, че мненията на студентите варират в много широки граници – разсейването по отделни позиции се изменя в границите от 27,4% до 77,9%. Третокурсниците отно-

во присвояват по-високи оценки в сравнение с
колегите си от четвърти курс, като по години се
наблюдава нарастване на скептицизма на респондентите.
В следващия етап от проучването е събрана
информация за мненията на студентите по отношение на развитието на различни качества в
процеса на обучение в университета, както и за
важността на всяко от оценяваните качества
(табл. 3). Развитието на професионални и лични
качества в хода на учебния процес се свързва с
формиране на умения и компетентности, които
са необходими на специалиста по маркетинг.
Данните в табл. 3 показват, че с най-висока
важност се открояват качества като: комуникативни умения, отговорност, работа в екип, способност за разрешаване на проблеми и увере-
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ност. Тези качества, наред с уменията за критичен анализ и работа с числа се извеждат като
приоритетни от работодателите при наемане на
млади специалисти на работа [7]. Включените в
проучването студенти обаче оценяват като наймаловажни уменията за критичен анализ и работата с числа, което не кореспондира с мнението на работодателите.
Студентите в специалност „Маркетинг” в
Икономически университет – Варна считат, че

учебния план и учебните програми разививат
всички оценявани качества (което се вижда от
позиционирането на средните оценки само в
положителната част на скалата), но качествата,
върху които се поставя акцент са следните: работа в екип, отговорност, комуникативни умения
и организационни умения. Най-слабо застъпени
качества, развивани в процеса на обучение са:
умения за осъществяване на критичен анализ,
лидерство и увереност.

Табл. 3. Оценки за развитието на различни качества в процеса на обучение в ИУ-Варна и степен на важност на отделните качества за реализация в сферата на маркетинга (общо и по курсове)
Ср. оценки
Степен на
Ср оценки
Ср. оценки
Качества, развивани в процеса на обуза цялата
важност
(3 курс)
(4 курс)
чение
съвкупност
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Комуникативни умения
3,99
3,76
4,84
4,66
3,86
3,86
4,09
3,67
Работа в екип
4,41
4,21
4,76
4,56
4,50
4,31
4,33
4,13
Способност за разрешаване на проблеми
3,57
3,52
4,73
4,54
3,70
3,53
3,47
3,52
Способност за планиране
3,67
3,54
4,58
4,45
3,79
3,69
3,56
3,42
Организационни умения
3,89
3,54
4,67
4,50
4,05
3,64
3,76
3,47
Критичен анализ
3,25
3,04
4,08
4,08
3,44
2,95
3,10
3,10
Работа с числа
3,65
3,05
4,06
3,83
3,55
3,06
3,73
3,05
Творческо мислене
3,79
3,69
4,65
4,57
4,03
3,94
3,60
3,50
Отговорност
4,02
3,92
4,79
4,51
4,31
3,99
3,79
3,87
Увереност
3,45
3,49
4,72
4,56
3,74
3,64
3,21
3,37
Лидерство
3,38
3,42
4,41
4,35
3,68
3,56
3,14
3,31

Прави впечатление, че оценките за 2012 г. са
по-ниски в сравнение с 2011 г. Този извод е валиден както по отношение на относителната
важност на отделните качества, така и за способността на университета чрез организацията
на учебния процес да развие въпросните качества за успешна професионална реализация на
дипломиращите се студенти. Една от възможните причини за наблюдаваната трансформация
на оценките е негативното развитие на пазара
на труда, което вероятно обезкуражава част от
студентите. Този извод отчасти кореспондира с
по-ниската оценка на респондентите за развитието на увереността им, при условие, че това
качество има много висок приоритет. Друга възможна причина (която не е включена в изследването) е допускането от страна на младите
специалисти, че при влошена стопанска конюнктура проучваните качества имат по-слабо влияние в сравнение с личните контакти за намиране
на работа по специалността.

цес сам по себе си не изчерпва необходимия
спектър от възможни въздействия за подготовка
на студентите. Необходимо е да се отделя необходимото внимание на следване на интензивен културен и спортен календар, които създават предпоставки за разширяване на мирогледа
и развиване на увереност и принадлежност на
обучаваните към образователната институция.
Университетите трябва систематично да оценяват съответствието между използваните в процеса на обучение подходи и развиваните умения и компетентности на своите студенти, от
една страна, и търсените от работодателите
качества при наемане на кадри в съответната
област. Подобна практика създава условия за
развитие на точно тези умения и компетентности, които са адекватни на търсените на пазара
на труда чрез периодичен преглед и настройване на подходите към потребностите на работодателите.
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EDUCATIONAL APPROACHES TO DEVELOPMENT OF SKILLS AND COMPETENCES
AMONG MARKETING STUDENTS
Evgeni Stanimirov
University of Economics, Varna, Bulgaria
Abstract
The article discusses different approaches to tuition of marketing students at the University of Economics in Varna,
Bulgaria. The paper measures the student perceived usefulness and appropriateness of each of the studied approaches.
The study also defines a system of personal qualities that employers expect applicants to demonstrate after they have
been hired. Surveyed students assess the degree to which the educational approaches employed can develop any of the
provided qualities. Additionally they give opinion on the usefulness of the different qualities for successful career development in the next 5-7 years.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Таня Панчева, Евелина Георгиева, Петър Антов
Лесотехнически университет, София
Резюме
През последното десетилетие европейската политика в областта на езиковото многообразие се ръководи от
целите, представени на заседанието на Европейския съвет в Барселона през 2002 г., което определи езиковите
компетенции като съществен елемент на конкурентоспособната икономика, основана на знанието. Владеенето
на чужди езици е умение за цял живот за всички граждани на Европейския съюз. Използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието е важен елемент от стратегията на Европейската комисия, осигуряващ ефективност на европейските образователни системи и конкурентоспособност на европейската
икономика. В настоящата статия са представени примери и резултати от приложението на съвременните ИКТ в
специализираното чуждоезиково обучение на студентите от Лесотехнически университет, София.
Ключови думи: информационни и комуникационни технологии, чуждоезиково обучение, езикови компетенции.
Key words: information and communication technologies, foreign language training, language competences.
JEL: I21.

Езиковото и културно многообразие в Европейския съюз е една от основните му ценности,
но също така представлява и сериозно предизвикателство, свързано с професионалната компетентност и умения на всеки европейски гражданин. През последното десетилетие европейската политика в областта на езиковото многообразие се ръководи от целите, представени на
заседанието на Европейския съвет в Барселона
през 2002 г., което определи езиковите компетенции като съществен елемент на конкурентоспособната икономика, основана на знанието.
Владеенето на чужди езици е умение за цял
живот за всички граждани на ЕС. То дава възможност на всеки да се ползват икономическите
и социалните предимства за свободното движение в целия Съюз.
Предизвикателствата, пред които е изправен
днес Европейският съюз, са многобройни и комплексни. Социалните последици от световната
финансова и икономическа криза повлияха на
всички страни-членки. В този контекст системите за образование и обучение следва да приспособят приоритетите си по начин, който да гарантира, че европейските граждани ще получат
необходимите знания, умения и компетенции, за
да посрещнат предизвикателствата и изискванията на работното място и съвременния живот
[1].
През 2010 г. страните-членки и Европейската
комисия се споразумяват да включат образованието и обучението като основен елемент в европейската стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж през
следващото десетилетие. Това от своя страна е

подкрепено и от Стратегическата рамка за образование и обучение („ЕТ 2020”) и предвидените в нея дългосрочни цели. Тази стратегическа
рамка очертава фундаменталната основа за
европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението, като по този начин значително допринася за постигане на широките
цели на стратегията „Европа 2020”.
Укрепването на връзките между образователните системи по начин, осигуряващ развитие
на потенциала на младите хора, стои в основата на европейския процес на сътрудничество.
Водеща роля в него имат институциите, които
въвеждат и осигуряват по-добро преподаване и
учене посредством приложение на новите информационни и комуникационни технологии
(ИКТ). Една от приоритетните области на Стратегическата рамка за образование и обучение
(„ЕТ 2020”) е насърчаване и развитие на креативност и иновативност чрез прилагане на нови
инструменти, използващи съвременни ИКТ и
чрез обучение на преподаватели за използване
на ИКТ [5].
Ефективното използване на ИКТ в образованието не е в самата технология. В редица европейски страни са предприети мерки за осигуряване на широк достъп до новите технологии в
образованието и са постигнати значителни успехи в тази насока. Понастоящем, целите в тази
област са насочени към задълбочаване на познанията по отношение на начините за използване на новите технологии и тяхното най-добро
прилагане в обучението, за да подпомагат процеса на учене.
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Използването на ИКТ в образованието е важен елемент от стратегията на Европейската
комисия, осигуряващ ефективност на европейските образователни системи и конкурентоспособност на европейската икономика. През 2000
г. Европейската комисия приема инициативата
за Електронно учене, план за действие, очертаващ основните теми за развитие през следващите години. Електронното учене се определя
като „използване на нови мултимедийни технологии и на Интернет за подобряване качеството на обучение” [4]. Както съществуващите
мерки за въвеждане на информационните технологии, така и инициативата за електронно
учене разглеждат „ефективната интеграция
на ИКТ в образованието и обучението” [4].
Стратегията i2010 за информационно общество
и медия акцентира върху необходимостта от
насърчаване използването на информационните и комуникационни технологии в образованието и обучението. От 2007 г. ИКТ за образование
се превърнаха в една от основните теми на
програмата „Учене през целия живот” и главен
приоритет в четирите вертикални програми
(Еразъм, Коменски, Леонардо да Винчи и Грюндвиг) [3]. В този смисъл инициативата на i2010
e-Inclusion определя конкретни области, пряко
свързани с преподаването. По отношение на
инфраструктурата, акцентът е поставен върху
доставяне на високоскоростен интернет в образователните институции и осигуряване на достъп до интернет и мултимедийни източници на
всеки обучаем [6].
Важна ключова област е определянето на
конкретни умения и компетенции, значими за
младите хора и бъдещата работна сила. Необходимостта от повишаване на ключовите компетенции е ясно изразено в инициативата „Електронно учене” и подробно разработена в „Съобщение на Европейската комисия за електронни умения”, което посочва необходимостта от
разглеждане на проблема за цифровата
(не)грамотност. Приетата инициатива за нови
умения за нова работа предоставя нова поширока рамка, а „Дигитален дневен ред за Европа” определя липсата на информационнокомуникационните умения като едно от седемте
най-важни препятствия за овладяване потенциала на новите технологии. Целта на инициативата „Дневен ред” е максимално да бъде използван социалния и икономически потенциал на
информационните технологии. Това е възможно
да бъде постигнато единствено чрез развитие
на информационно-комуникативни умения на
високо ниво, включително дигитална и медийна
грамотност.
В работата си Европейската комисия взима
под внимание препоръките на Организацията за

икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) (2005 г.) и поставя акцент на предоставяне на компетенции, а не толкова на знания.
Квалификацията на преподавателите се определя като значим фактор за успешното преподаване на тези компетенции на обучаемите.
Резултатите от проведеното през 2006 г.
проучване от Международната асоциация за
оценяване на постиженията в образованието
(IEA) за използване на информационните технологии в средното образование (SITES) показват, че използването на информационните технологии в обучението оказва съществено влияние върху дидактическите методи, прилагани от
преподавателите [9]. Европейската комисия
подчертава също и потенциала на новите технологии за насърчаване на иновативността в
подходите на преподаване и учене. Предоставените възможности от информационните и комуникационни технологии (например: работа в
мрежа, взаимодействие, изтегляне на информация, презентиране и анализ) се разглеждат като
съществени елементи за формиране и придобиване на умения за 21-ви век. Това налага интегрирането на новите технологии и тяхната дидактическа приложимост в учебните планове и
програми във всички нива на обучението и в
обучение на преподаватели.
Информационните и комуникационни технологии се превръщат във важна движеща сила в
нашето ежедневие и в икономическата дейност.
Повечето хора в Европа използват компютърна
техника за различни цели; за младото поколение, специално, използването на компютър е
обикновено ежедневно занимание и интегрирането на компютрите в сферата на образованието отразява тези тенденции.
Успешното прилагане на компютри в образователната среда се определя не само от наличието им, но също и от познанията на потребителите за тях. Това е валидно в същата степен
и за достъпа до Интернет.
Всички европейски държави имат национални стратегии, които насърчават и подкрепят използването на информационните технологии в
различни области, в това число и национални
стратегии за развитие на образованието. В много случаи тези стратегии целят да осигурят необходимите
информационно-комуникативни
умения на обучаемите, както и да предоставят
възможност за обучение на преподавателите в
използването на новите технологии.
Достъпът до задоволителна ИКТ инфраструктура е един от най-важните фактори, допринасящи за ефективното използване на информационните технологии във всички учебни дисциплини и е от полза за всички обучаеми. Някои
съществуващи проблеми, свързани с инфраст-
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руктурата, водят до забавяне на интегрирането
на новите технологии в преподаването и ученето. Наличието на съвременно ИКТ оборудване е
първостепенно условие за въвеждане на иновативни методи на преподаване, за използването
на интерактивен софтуер и дидактически материали от Интернет. Интегрирането на информационните технологии в образованието е сложен
процес и върху него оказват влияние множество
различни фактори [7].
Информационните технологии са от съществено значение и за преподавателите, тъй като
им предоставят помощ и възможности за прилагането на новаторски методи на преподаване и
учене, но също така играят важна роля при
осъществяването на ефективно управление на
образователните институции. В доклад на Европейската комисия е установено, че „интегрирането на ИКТ в образованието и обучението се
нуждае от допълнителни промени в технологичната и организационна среда, в класните
стаи за преподаване и учене, работните места и неформалните среди за учене”.
Разработването на квалификационна рамка
и обща рамка за оценка на основата на компетенциите е пряко свързано с настоящите потребности на глобализацията, модернизацията и
обществото на знанието. Ключовите умения или
компетенции не само помагат на учащите да
навлязат в работната сила, но се и разглеждат
като база за „сближаване на общността, основана на принципите на демокрация, съвместно
разбирателство, уважение към различията и
активно гражданско участие”, както и за постигане на „личностно удовлетворение и лично
щастие” [16]. Тези основни умения или компетенции винаги се дефинират като резултати на
изхода от образованието и следователно стоят
в основата на концептуалната промяна „от подход, основан на съдържанието, към подход на
компетенциите на изхода от образование” [11].
В осъществяване на промяната в процеса на
преподаване и учене се счита се, че ИКТ допринасят за усвояване на основни (ключови) компетентности. Необходимо е обучаемите да постигнат „усъвършенствани дигитални умения” [2].
Това се отнася в голяма степен до овладяване
на основните компетенции за определена учебна дисциплина и следователно е необходимо да
се усвояват в продължение на цялостния учебен процес.
Европейската рамка за ключови компетенции
за учене през целия живот определя и дефинира ключовите способности и знания, от които
хората се нуждаят, за да получат работа, личностно удовлетворение, социално приобщаване
и активно гражданско участие в съвременния
бързопроменящ се свят.

Училищата могат да помогнат на своите ученици като ги научат от ранна възраст да гледат
критично на своето обучение и развитие, да
умеят да работят самостоятелно и съвместно,
да знаят да търсят информация и подкрепа там,
където е необходимо и да използват всички
възможности, които им предлагат новите технологии.
Използването на ИКТ от преподавателите ще
допринесе и за по-ефективно усвояване на преподавания материал, ако самите обучаеми притежават способности да използват информационните технологии в процеса на учене. Установено е, че използването на ИКТ може да съдейства за повишаване мотивацията на обучаемите за учене като предлага на учащия поголям контрол върху процеса на учене чрез натрупания опит [8, 13]. Използването на ИКТ от
обучаемите улеснява личностното и индивидуално обучение. Нещо повече, ако ИКТ се използват за подпомагане при усвояване на съдържанието на дадена учебна дисциплина, то несъмнено това ще се отрази положително върху
постиженията на обучаемия.
За разгръщане потенциала на ИКТ е необходимо те да се използват не само като средство
за обучение, но и като инструмент за оценяване.
Това налага да бъдат направени промени в
оценъчните рамки, които трябва да отразяват
протичащото развитие в процеса на учене и
преподаване като резултат от използването на
новите технологии [12]. Самооценяването може
да се постигне чрез интегриране на тестове в
софтуер за електронното учене, което „ще даде
възможност на обучаемите да следят своя напредък в хода на обучението”. В концептуален
план ИКТ се приемат като катализатор за „новата образователна парадигма” като акцентират върху непрекъснатото оценяване, основано
на резултатите на изхода от обучението.
Преподавателите са основните фигури, които
трябва да поддържат и насърчават развитието
на новата дигитална среда при преподаването.
Преподавателите трябва да притежават добра
квалификация и да умеят да интегрират информационните технологии в обучението по начин,
който води до промяна в старата и утвърждава
новата парадигма на учене, насочена много повече отпреди към обучаемия, който е в центъра
на учебния процес [10].
В настоящата статия се разглеждат от приложението на съвременните ИКТ в специализираното чуждоезиково обучение на студентите от
Лесотехнически университет, София. Обучението на студентите по специализиран чужд език е
съобразено със съответните учебни планове на
специалностите „Технология на дървесината“,
„Инженерен дизайн“ и „Алтернативен туризъм“.
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Знанията на студентите, получени при изучаването на съответната дисциплина на български
език значително улеснява възприемането на
преподавания на чужд език материал. Създаването на тази междупредметна връзка не само
улеснява, но и затвърждава получените знания.
Използването на интерактивното мултимедийно обучение в преподаването на чужд език
позволява прилагането на конкретни подходи,
базирани на съвременните педагогически теории и реализирането им в педагогическата
практика. Едно от най-значимите предимства на
мултимедията спрямо традиционните средства
за обучение е възможността за получаване на
обратна връзка, позволяваща на обучаемия незабавно да провери своите знания. Повторението на съответните елементи от задачите или
упражненията води до самостоятелно откриване
и разбиране на грешките.
Електронното обучение (e-learning) е получаване на познания с помощта на електронна медия. Е-обучението се свързва с приложението
на съвременните достижения на информационните и комуникационни технологии в преподаването и обучението, като включва уеббазирано обучение, компютърно-базирано обучение, виртуални класни стаи и др. Използването на тези технологии в обучението дава възможност за пълноценно участие на студентите в
учебния процес. Тази интерактивност се отнася
както до взаимодействието на между преподавателя и студента, така и между самите студенти. При такова обучение, всеки обучаем участва
в учебния процес със свой собствен принос
посредством обмен на знания, идеи, способи и
дейности. В процеса на работа с интерактивни
методи, студентите се учат на критично мислене, решават различни по сложност задачи, изказват алтернативни мнения, участват в дискусии и формулират аргументирани решения. Използването на интерактивните форми на преподаване позволяват преподавателят да влезе в
ролята не само на информатор, но и преди
всичко на медиатор.
Интерактивните мултимедийни продукти намират широко приложение в обучението по специализиран чужд език на студентите от ЛТУ поради факта, че дават възможност на обучаемия
да работи във „виртуална среда”.
Информационните мултимедийни технологии
предлагат големи възможности както по отношение на придобиването на нови знания, така и
за затвърждаването им и творческото им прилагане. Обучаемият до голяма степен е автономен
и отговорен за своето учене, организация и самоконтрол, което оказва положително влияние

върху способността му правилно да оценява
постиженията си.
Използването на интерактивното мултимедийно обучение в преподаването на чужд език
позволява прилагането на конкретни подходи,
базирани на съвременните педагогически теории и реализирането им в педагогическата
практика. Едно от най-значимите предимства на
мултимедията спрямо традиционните средства
за обучение е възможността за получаване на
обратна връзка, позволяваща на обучаемия незабавно да провери своите знания. Повторението на съответните елементи от задачите или
упражненията води до самостоятелно откриване
и разбиране на грешките.
Една от тенденциите за постигане на подобро качество в образованието е в интегрирането на съвременните информационни и комуникационни технологии в учебните програми.
Немислимо е чуждоезиковото обучение да продължи по старите традиционни методи, където
учителят е източник на всички знания, и се акцентира главно на възпроизвеждане на информация от страна на обучаемите. Използването
на интерактивна мултимедия в учебния процес
по чужд език допринася за неговото оптимизиране и усъвършенстване и повишава ефективността на обучението.
Понастоящем, информационните и комуникационни технологии осигуряват разнообразие
от методи и средства, които разкриват нови
възможности в преподаването. Те позволяват
да се подпомогне образователния процес като
се организира по начин, който отчита индивидуалните потребности на обучаемите и позволяват да се изградят у тях важни дигитални компетенции, необходими за постигане на икономика
„основана на знанието”.
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APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
SPECIFIC FOREIGN LANGUAGE TRAINING
Tanya Pancheva, Evelina Georgieva, Petar Antov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Over the last decade the European policy in the field of multilingualism has followed the objectives, presented at the
European Council in Barcelona, 2002, where the language competences were determined as a key element for a competitive economy based on knowledge. Knowledge of foreign languages is a lifelong competence for all European citizens. The application of information and communication technologies (ICT) in education is a key element of the European Commission strategy, providing efficiency of the European educational systems and competitiveness of the European economy. Examples and results of the application of modern ICT in the specific foreign language training of the
students from the University of Forestry, Sofia, have been described in the present article.
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