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Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво
развитие,

Dear readers,
Уважаеми читатели,
Dear authors and friends,
Уважаеми автори и приятели,
You hold serial 41 volume (number 4/2013) 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 “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 find in the Internet site of the Conference and of the
Scientific Journal “Management and Sustainable Development”.
In the same time we offer of all of you not only to read
published papers. You could send to our journal results of
your investigations, ideas and papers on the issues of
management and sustainable development.

Вие държите поредния 41-ви обем (брой 4/2013) 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
по-широкото
използване
на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; актуални проблеми на теорията и
практиката на управлението на човешките ресурси; да
се обръща по-голямо внимание на ролята и
значението на социалния фактор за устойчиво
управление; да се утвърждава представянето на найдобри
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: 38ми, 39-ти, 40-ти, 41-ви, 42-ри и 43-ти обеми (съответно
1/2013, 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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ПРОБЛЕМИ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Антон Маринов
Академия на МВР, София
Резюме
С възникването на държавата и обществото възниква и проблема за социалната сигурност. Социалните
проблеми влияят върху усещането на индивида за социална сигурност. В статията се разглеждат проблеми на
социалната сигурност в Република България. В страната има много социални въпроси за решаване, които са
обект както на социалната политика, така и на социалната сигурност. Тези проблеми засягат цялото българско
общество. Социалната политика е в основата на социалната сигурност. Моделът на социална политика в Република България e необходимо да бъде успешен, защото в противен случай може да се стигне до необратими последствия за социалната сигурност на страната. За да бъде успешен посоченият модел е необходимо да се дефинират всички социални проблеми в държавата. Целта на настоящото изследване е анализ на социалната сигурност на Република България, дефиниране на проблемите в социалната сфера и изготвянето на предложения
за подобряване на социалната сигурност на държавата и обществото. Обект на изследването е социалната сигурност на Република България. Предмет на изследването са проблемите на социалната сигурност на Република
България. Методите на изследването са: наблюдение, проучване на документи, социологически, системен, функционален и статистически анализ и др. Източници на информация: научни изследвания по темата, официални
статистически източници, емпирични изследвания, справочници, годишници, електронни източници, масмедии и
др.
Ключови думи: социална сигурност, социална политика, здравеопазване, образование, безработица, демографска криза.
Key words: social security, social policy, health services, education, unemployment, demographic crisis.
JEL: H5, I18, I28, I38, J18.

ширява бързо и в насоки, определени като първостепенни грижи и проблеми на различните
страни.
В ретроспекция е любопитно да се отбележи,
че концепцията за социална сигурност е разработена по време на Втората световна война и то
в англо-американското пространство, т.е. в
страни с подчертан неолиберален характер.
Понятието „социална сигурност” е превод от английския израз „social security”. Официално е
използвано за първи път в заглавието на един
закон в САЩ - закона от 1935 г. за социалната
сигурност. Това е времето, когато президентът
Рузвелт прави завой в своята политика и поставя основите на социалната сигурност в САЩ.
Понятието социална сигурност се появява отново през 1939 г. в закон в Нова Зеландия, който
прегрупира определен брой добавки - нови или
вече съществуващи. Употребява се и през 1941
г. във военновременен документ, познат под
името „Атлантическа харта”, в която са формулирани целите на съюзниците по време на войната. Като една от основните цели в този документ се споменава осигуряването на социална
сигурност за всички. През 1942 г. се появява
доклада на английския либерал Уилям Беверидж със заглавие „Пълна заетост в свободно
общество”, разработен по поръчка на Чърчил. В
него той представя нова и завършена концепция
за социална сигурност, а именно социално
обезпечаване (сигурност) на индивидите, ко-

Увод
С възникването на държавата и обществото
възниква и проблема за социалната сигурност.
Социалните проблеми влияят върху усещането
на индивида за социална сигурност. В статията
се разглеждат проблеми на социалната сигурност в Република България.
Целта на настоящото изследване е анализ
на социалната сигурност на Република България, дефиниране на проблемите в социалната
сфера и изготвянето на предложения за подобряване на социалната сигурност на държавата и
обществото.
Методите на изследването са: наблюдение,
проучване на документи, социологически, системен, функционален и статистически анализ и
др.
Източниците на информация са международни и национални: научни изследвания по
темата, официални статистически източници,
справочници, годишници, електронни източници,
масмедии и др.
Социална сигурност
В исторически план социалната сигурност се
развива на етапи или фрагментарно, като различните елементи се вграждат едни в други,
докато се появи цялото. Следователно в период
на изграждане на система за социална сигурност (защита) най-общо е същата е частична и
неравностойна. Впоследствие защитата се раз-
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ето има и нова философия, т.е. касае защитата
на всички, които се нуждаят от такава защита,
а не само на наемната работна сила. Става
дума за система, която предоставя сигурност
на всички срещу всички неблагоприятни обстоятелства. Така се налага новото понятие социална сигурност, което постепенно измества
понятието социална осигуреност. Международната организация на труда не закъснява да възприеме този термин като едно от най-дълбоките
и най-общи желания на всички народи по света.
На 30 май 2008 г. 40-то Народно събрание на
Република България приема със закон за ратифициране (в сила от 15 юни с.г.) Конвенция №
102 на Международната организация на труда
за социална сигурност (минимални стандарти)
от 1952 г. [1]. Социална сигурност, по смисъла на конвенцията, означава полагане на
постоянни усилия от страна на държавата за
покриване неблагоприятните последици от
настъпването на осигурителни събития, които се определят като „социални рискове”.
Конвенцията покрива рисковете с девет групи
обезщетения: за медицински грижи; за болест;
за безработица; за старост; за трудова злополука; семейни; за бременност и раждане; за инвалидност; за преживелите лица (при смърт).
В сферата на социалната сигурност Международната организация на труда разработва
международни норми, стандарти и програми под
формата на универсални конвенции и рекомендации.
През 1994 г. концепцията за човешката сигурност се появява на най-високо ниво в Доклада за развитието на човека на ООН. В него са
отбелязани два водещи аспекта на тази концепция: (1) Защита от въздействието на трайно появяващи се заплахи като глад, болести и репресии; и (2) Защита от внезапни и травмиращи
сривове в ежедневния начин на живот на хората,
в техните домове, на работните им места и в
общностите [2].
Според Джордж Неф човешката сигурност се
състои от: (1) екологична, персонална и физическа сигурност; (2) икономическа сигурност; (3)
социална сигурност, включваща „свобода от
дискриминация на базата на възрастта, пола,
етноса и социалния статус”; (4) политическа
сигурност; (5) културна сигурност или „наборът
от психологически ориентации на обществото,
способстващи запазване и засилване способността му да контролира несигурността и страха” [3].
Сходен е подходът и на изследователи от
т.нар. Копенхагенска школа за изследвания на
сигурността, най-вече на Бари Бузан, Оле Уевер
и Яп де Вилде, които също разглеждат социалната сигурност като устойчивост на езика,

културната, религиозната и националната
идентичност, и традициите в рамките на желаните условия за развитие [4].
В качеството си на категория, социалната сигурност свързва две понятия социално и сигурност. Сигурността означава субективно състояние на човека, при което той се усеща и възприема като уверен, спокоен, живеещ в условия,
които не застрашават физическото и психическото му равновесие [5]. Под социално се разбира социалната сфера в обществения живот, или
общо казано социалната сигурност се изразява в гарантиране на правата на човека и обществото (обществените групи). Тя предполага създаване и поддържане на системи за
здравеопазване, образование и защита на
населението от насилие и престъпност.
Следователно социалната сигурност в държавата има за цел да гарантира хуманни и достойни условия за съществуване и изява на личността и гражданите. Подобен подход дава възможност да разглеждаме социалната сигурност
на две равнища: сигурност на личността и сигурност на обществото (обществената група). Тя
влияе на останалите подсистеми на националната сигурност - военна, политическа, икономическа, културна и т.н., както и те на нея. Социалната сигурност осигурява на обществото и
държавата достатъчно здрави, образовани, висококвалифицирани, материално задоволени,
убедени и уверени в своето процъфтяване и
благополучие граждани.
Тя се замива с въпроси като: прираст на населението, миграция, брой на нетрудоспособните, заплахи от епидемии и инфекциозни заболявания, престъпност, заплахи за физическата и
интелектуална сигурност на гражданите и др..
Анализ на социална сигурност в Република
България
Анализирайки системата от лични интереси
на индивида като живо (биологично) и социално
същество (гражданин) и независимо че интересите му са многообразни, разнопосочни и уникални се вижда, че в рамките на обществената
(груповата) единица тези интереси може да се
групират по сходство. Това позволява да се намери подходящ начин за обобщаване на възгледите и намиране на решения за сигурността
на личността. Обхватът на правата и свободите
в индивидуален план е регламентиран в националното и международното законодателство, по
което държавата е страна.
Нарушаването на социалната сигурност на
индивидите обикновено е дело на държавната
администрация, работодателите, престъпни
групировки и други. Защитата на личностната
сигурност се осъществява от национални и
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международни организации и институции. Социалната сигурност е едно от централните направления на вътрешната политика на държавата. Социалната сигурност осигурява възпроизводството на социалните ресурси, а чрез това
се осигурява стабилност и надеждност на националната сигурност.
Социалната сигурност може да бъде застрашена в резултат на субективни или обективни
причини. Когато в основата им стои действието
или бездействието на субекти на властта, или
на отделни личности, обикновено говорим за
рискове за социалната сигурност. Такива могат
да бъдат: разделение на обществото, тероризъм, икономическа криза, корупция, лоша държавна политика, безработица, бедност, негативни демографски тенденции, необразованост,
обществено здравеопазване, слаба социална
защита, миграция, природни бедствия и катаклизми, движение по пътищата и др.
Анализът на някои от най-важните рискове за
социалната сигурност в Република България
през последните години показва:

представляват 8,8% от всички лица. Относителният им дял намалява с 0,6% в сравнение с
2001 година. Към други етнически групи са се
самоопределили 49 304 души, или 0,7% [6].
Религиозно разделение на обществото
Религиозната принадлежност на хората определя до голяма степен начина им на живот,
културните особености и поведение в семейството и обществото. При провеждането на преброяването на населението през 2011 г. вероизповеданието е въпросът, на който делът на неотговорилите лица е най-висок – 21,8%. Католическо вероизповедание са посочили 48 946 души, протестантско - 64 476 души, съответно 0.8
и 1,1% от отговорилите. Мюсюлманско вероизповедание имат 577 139 души, или 10%. Други
вероизповедания изповядват 11 444 души, или
0,2% от отговорилите. Нямат верозиповедание
272 264 лица (4,7%) и 409 898 (7,1%) не се самоопределят [6].
Връзката между етническото самоопределение и самоопределянето по майчин език е силно
изразена. Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнодемографски признак. На доброволния въпрос
за майчин език, не са отговорили 9,8% от преброеното население. Както и при етноса, и тук
най-голям е относителният дял на неотговорилите от младите възрастови групи и на децата
от 0 до 9 годишна възраст. Българският е майчин език за 5 659 024 души, или 85,2% от населението, турският - за 605 802 души, или 9,1%, и
ромският - за 281 217 души, или 4,2%.
Най-еднородна по майчин език е българската
етническа група - сред лицата, отговорили и на
двата въпроса за етнос и майчин език, сред
българите 99,4% посочват българския за майчин език, 15 959 лица (0,3%) – турски, 7 528 лица (0,1%) - ромски и 7 511 (0,1%) лица - друг [6].

-

Разделение на обществото (етническо,
религиозно, сексуално и т.н.)
Когато сблъсъкът на интересите на личността, обществените групи и социума придобие остра конфликтна форма и премине в гражданско
неподчинение или въоръжен сблъсък, основите
на националната сигурност са застрашени. В
историята има примери, когато в резултат на
външни или вътрешни подбуди на сътресения в
социалната сигурност на държавата, са възможни коренни промени в политическата и икономическата й система, без да се налага достигане на етап на въоръжена борба. Технологията
за предизвикване на всеобща политическа криза е отработена. Тя може да включва заплаха от
война, предизвикване на икономически, политически, идеологически, религиозни и етнически
проблеми. Едновременно с това в органите на
изпълнителната власт се внедряват и удобни за
постигане на целите изпълнители.

- Тероризъм
През последните години един от рисковете
за социалната сигурност, проявяващ се като
световна тенденция, е тероризмът. Тероризмът
може да се класифицира като метод за натиск
за постигане на интереси и се развива върху
политическа, икономическа, религиозна, етническа или на междуличностна основа. Обикновено, в зависимост от начина на подготовка и
проявяване, той е инцидентен и организиран от
отделна политическа организация или изразява
държавна политика. В зависимост от мястото на
проявление терорът е вътрешнодържавен или
международен.
Тероризмът като източник за социална несигурност поражда страх у гражданите, обществените групи и в държавата. Страхът от физичес-

Етническо разделение на обществото
По време на преброяването на населението
през 2011 г. лицата, които са се възползвали от
правото на доброволен отговор на въпроса за
етническо самоопределение, са 91% от населението. Българската етническа група обхваща
5 664 624, или 84,8% от лицата, доброволно
декларирали етническото си самоопределение.
Делът на българската етническа група в сравнение с преброяването през 2001 г. се увеличава с 0,9%. Турската етническа група е втората
по численост, като към 1.02.2011 г. 588 318 лица
са се самоопределили като етнически турци. Те
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кото унищожаване, от намесата в личния живот,
от изнудване, наличие и посегателство срещу
личната собственост, може да предизвика недоволство на масите срещу управлението и отделни институции. Неуспешната борба с тероризма в държавата отблъсква чуждите инвестиции, туризма, търговията, нанася огромни икономически загуби, влошава международния политически авторитет на страната, на управляващите и нацията. Бездействието на държавните власти и неадекватното поведение на органите за борба с тероризма, също може да бъдат
източник на сериозна социална и национална
несигурност.

администрацията и в организацията на процесите в множество сфери на обществения живот.
- Лоша държавна политика
Сериозен фактор, снижаващ социалната сигурност в държавата, може да бъде неадекватната и необвързана с националните интереси и
националния идеал, политика и дейност на политически партии, обществени организации, религиозни секти и други сепаративни формирования.
- Безработица
Безработицата е предпоставка за увеличаването на чувството за несигурност у гражданите на Република България. Тя е предпоставка и
за увеличаването на грабежите, а те от своя
страна намаляват социалната сигурност на
гражданите.
България е на второ място по ръст на безработицата в ЕС през месец юли 2012 година, сочат данните на европейската статистическа
служба Евростат. В сравнение с година по-рано
нивото на безработицата е намаляло в 16 страни от ЕС и се е увеличило в 11. Регистрирани
безработни млади хора в Република България
към февруари 2012 г. са 330 000 души на възраст 15-29 г. [8].

- Корупция
Заплахата за социалната сигурност е провеждането на трайна антисоциална политика от
корумпирана и некомпетентна държавна власт.
В този случай обществото и отделните хора са
подложени на системно социално напрежение.
Рязко се засилва разделението на обществото и
изкуственото противопоставяне на гражданите
от различни етнически прослойки. Сред населението и политическите опоненти възниква страх
от подслушване и следене, а свободното изразяване на политически възгледи е недопустимо.
В най-общ смисъл тя се изразява в злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване или поведение на длъжностни лица,
чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им власт. Проявите на
корупция могат да се разделят на индивидуални
и институционални.
След период на подобрение (2009-2010 г.),
равнището на административна корупция в България отново се повишава през 2011-2012 г.
Средномесечният брой на корупционните сделки през 2011 г. е около 150 000. „Прокорупционното“ поведение на гражданите се очертава като нов елемент на корупцията в страната. Поради политизирането на държавната администрация, разследванията на случаи на административна корупция в повечето случаи засягат политически интереси и за да работят по тях разследващите органи се нуждаят от политическа
санкция. Ограничаването на административната
корупция не е възможно, без да се ограничи политическата корупция [7]. Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) e основният
двигател за борба срещу корупцията. Проблем
от такъв род е невъзможно да бъде решен само
чрез контрол и търсене на персонална отговорност (т.е. чрез идентифициране, разследване и
наказателно преследване на корумпирани служители и граждани), а чрез дълбоки реформи в

- Бедност
Бедността представлява един от найсъществените социални проблеми. Той съдържа
в себе си многообразие от социологически понятия и категории. Без понятия като икономически статус и доход, социално неравенство и
стратификация, разпределение на националното богатство и равнище на доходите, бедността
не може да бъде описана. Този проблем представлява такова равнище на материално, социално и културно състояние на семейството, социалната група или индивида, при което не могат да се покрият най-необходимите нужди, т.е.
не могат да задоволят елементарните си потребности. Този социален проблем води до рязко
снижаване на доходите, намаляване на покупателна възможност, намаляване на спестяванията, намаляване на раждаемостта, увеличаване
на смъртността, здравословни проблеми и др.,
като всичкото това важи и по време на икономическа криза.
Република България е сред държавитечленки на ЕС, в които рискът от бедност за населението е над средното равнище за съюза.
Средно 17% от населението в ЕС 27 за 2011 г.
са изложени на риск от бедност поради ниски
доходи, като най-висок риск (първо място) от
бедност се наблюдава в България, Румъния и
Испания - 22% и т.н. Средно 9% от населението
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в ЕС 27 са в тежко материално състояние и лоши условия за живот, като този процент в България достига до 44% и е отново на първо място,
Латвия - 31% и т.н. Средно 10% в ЕС 27 живеят
в домакинства с много ниска интензивност на
труда, където възрастните са работили помалко от 20% от потенциала си през изминалата година, като за България по този показател
не е вече на първо място, но пак е над средното
- 11%. Лица, които попадат в обхвата на наймалко една от трите посочени групи (изложени
на риск от бедност или социално изключване) за
2008 г. са 38,2%, за 2010 г. са 41,6%, за 2011 г.
са 49,1% или в абсолютна сума 3,7 млн. души от
населението на България, като за последните
две години отново сме отново първи в ЕС 27 [9].
Изводът от този анализ е, че българите обедняват най-масово и най-бързо в ЕС.

икономическия растеж. Демографският спад и
възрастовата структура на населението поставят сериозни предизвикателства, включително и
пред политиките за социална защита на национално и регионално ниво.
Теоретично определеният минимум за осигуряване на просто демографско възпроизводство
на населението е 2,1 живородени деца от една
жена през живота й. Тенденцията на намаляване на раждаемостта е дълготрайна. Въпреки
нарастването на броя на ражданията и повишаване равнището на раждаемостта в последните
години, то не може да достигне нивата от 1990 г.
и все още не може да компенсира нивата на
смъртност, поради широк комплекс от социални
причини и фактори за намаление на раждаемостта. Такива могат да се търсят в бързо урбанизиращото се население и интензивната
еманципация на жените и т.н. Днес жените често са изправени пред дилемата: професия, кариера или семейство и деца и все по-често тази
дилема се решава в полза на кариерата.

-

Социална защита
Един от основните проблеми на съществуващата в момента социална сигурност е финансовата нестабилност на социално осигуряване в
страната. Основните причини, които нарушават
баланса на системата, са негативните демографски тенденции, лесният достъп до обезщетения от системата, високите размери на вноските и липсата на връзка между осигурителния
принос и бъдещата пенсия като причина за слаба събираемост.
Държавното управление няма добре работещи социални програми за защита на социално
слабите, възрастните и самотните хора. Наличните програми не дават очаквания положителен
обществен ефект за социална защита. Подобна
политика води до деградиране на обществото,
до неуважение на националния идеал и националните интереси. Гражданите и обществото се
превръщат в аморфна аполитична маса, която е
без желание за защита на своя суверенитет и
териториална цялост, своите настоящи потребности, минало и бъдеще.

-

Необразованост
Към 1.02.2011 година броят на лицата с висше образование е 1 348,7 хил., или всеки пети
(19,6%) е висшист [6]. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на висшистите се увеличава с 5,5 процентни пункта. Лицата, завършили средно образование, към момента на преброяването са 2 990,4 хил. (43,4%),
като за последните десет години увеличението
също е 5,5 процентни пункта. За първи път при
преброяването през 2011 г. е включена категорията „никога непосещавали училище”. Броят на
тези лица е 81,0 хил., или 1,2% от населението
на 7 и повече навършени години. Тревожен е
фактът, че те никога не са се включвали в образователната система. Образованието на мъжете
като цяло е малко по-високо от това на жените.
Налице са значителни разлики в относителния дял на неграмотните лица при трите основни етнически групи. При самоопределилите се
като българи 0,5% са неграмотни, при турската
етническа група – 4,7% и при ромската – 11,8%.
Ниското качество на училищното образование и неравномерността на получаваните знания в отделните региони на страната и типовете
населени места са основните проблеми пред
училищното образование у нас.
В сравнение с държавите-членки на ЕС българското население има благоприятна образователна структура. Въпреки задоволителното
общо образователно равнище, се наблюдава
нарастване на неграмотността и увеличаване на
дела на отпадащите от училище, особено в
средното образование.

- Негативни демографски тенденции
Окончателното преброяване на населението
в България през 2011 г. определя 7 364 570 души [6]. Демографските процеси в България се
характеризират с трайна тенденция за намаляване на броя на населението и неговото застаряване. Намаляването на броя и застаряване на
работната сила, води до ограничаване на предлагането на труд, което съчетано с недостатъчната конкурентоспособност на икономиката, се
явява заплаха за развитието на пазара на труда
в дългосрочен план. Тези негативни тенденции
представляват сериозно предизвикателство
пред дългосрочната устойчивост на публичните
финанси, макроикономическата стабилност и
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тепенните проблеми пред общественото здравеопазване.

Друг фактор, влияещ върху необразоваността на българските граждани, са ниските доходи.
Те са непреодолима пречка пред съвременните
домакинства не само да осигурят придобиването на квалификация и овладяването на професия на своите деца, но и да поддържат тяхното
здраве.

-

Миграционни процеси
Продължава процесът на обезлюдяване на
населени места и райони в България. Увеличава се вътрешната миграция и териториалните
дисбаланси, като най-голямо териториално
движение има по направлението „малък градголям град” и „периферия-център” Запазва се
външната миграция - от страната към други
приемащи страни, като по този начин страната
се превръща в нетен донор на човешки ресурси
и капитал за други страни и икономики.
За 2011 г. броя на българските граждани, живеещи в чужбина е над 2 милиона. Тази оценка
е получена по преценка на българските дипломатически представителства. Данните са получени от Министерство на външните работи
(МВнР) по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) чрез Обществения съвет на
българите в чужбина.
Една от страните на емиграционния процес е,
че българите, живеещи постоянно в чужбина,
пращат все повече пари на роднините си у нас,
въпреки кризата в Европа. Общо за първите
осем месеца на годината емигрантите са налели в страната 535,9 млн. евро (1,05 млрд. лв.).
Феноменът миграция е както необходим ресурс за националната икономика, така и потенциална заплаха за социалното единство и сигурността на страната. В условията на демографска и икономическа криза миграцията е ресурс, който, чрез прилагането на добре работещи механизми за управление на миграционните
процеси, може да окаже положително влияние
за развитието на икономиката и сигурността ни.
Миграционните процеси основно се делят на
вътрешни и външни, като те могат да се осъществяват както на територията на различни
държави, така и на територията на държавата
ни.

-

Здравен статус на гражданите
Здравният статус на населението е интегрален показател за социално-икономическото развитие на страната, качеството на живот на населението и качеството на развитие на човешкия капитал. Чувството за недобро здраве и невъзможност на съответните институции да подпомагат хората със здравни проблеми, пораждат у индивида чувството за социална несигурност. Основните индикатори, които определят
здравния статус на населението са многобройни,
но по-важните са: данни за общата заболеваемост, данни за социално-значими болести с широк обхват и др.
Нарастващата заболеваемостта на населението се определя в най-голяма степен от неинфекционите заболявания, които се дължат на
демографски фактори, свързани със стареенето
на населението, нездравословно хранене, тютюнопушене, употреба на алкохол, нерационален и нехигиеничен живот, намалена двигателна активност и спортуване, живот в стрес и др.
От националната ни здравна статистика и от
глобалните анализи на Световната здравна организация е очевидно, че основните здравни
показатели на страната са крайно неблагоприятни, а по някои от тях сме на последно място в
Европа, които крият сериозен риск за националната сигурност на страната ни.
Епидемии
Застрашаването на една страна от епидемии
също е голям социален проблем, касаещ националната сигурност на страната, а може би и на
повече държави. Историята познава подобни
примери. Тогава могат и да се ограничат правата на човека с цел желанието за негово добро.
Пандемията преминала през 1918-1919 г. е наречена „испанска болест”. Това е найкатастрофалната за човечеството до момента
преминала пандемия от грип. В този период от
грип заболяват около 500 млн. души и умират 20
млн. души. България също е сериозно засегната
от тази пандемия. От 1919 г. до днес преминават най-малко още 11 пандемии.
Ежегодните грипни епидемии в България и
свързаните с тях висока заболеваемост и смъртност, особено сред високорисковите групи от
населението, са признати като един от първос-

Вътрешна миграция
В периода между двете последни официални
преброявания между 2001-2011 г. 379 181 лица
[6] са променили своето местоживеене вътре в
страната ни от едно населено място в друго. От
всички лица, променили местоживеенето си за
тези десет години, 35,5% са се изселили в населени места на същата област. Останалите
64,5% мигрират извън рамките на областта, в
която са живеели преди мигрирането. Найголямо териториално движение има по направлението „град-град” - (45%) (от малък към голям). Значително по-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направлението „село-село” - (9%). Броят на преселилите
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се от селата в градовете (24%) е по-голям, отколкото в обратното направление - „град-село” (22%). Протичащото в момента териториално
преразпределение на населението в България е
индикатор за задълбочаващите се различия
между условията на работа и живот в градовете
и селата. При липса на активна инвестиционна
политика в селата тези различия все повече ще
се задълбочават. Негативните последици от
урбанизацията са многостранни и се проявяват
в няколко направления - демографски, икономически, социални и тяхното пренебрегване до
момента е една от причините за демографската
криза в страната. Поради огромното разрастването на градовете, се повишава чувството за
неналичието на социална сигурност, именно
поради натрупването на множество различни
хора, всеки бродещ из улиците със свои многообразни намерения.

мизерията българки и румънки лесно стават
жертва на сексуална експлоатация в Западна
Европа, съобщават белгийски медии. Според
статистиката на Брюксел една трета от сексуално експлоатираните жени в 27-те страни от ЕС
са гражданки на България и Румъния.
- Природни бедствия и катаклизми
Невъзможно е предвиждането на природни
бедствия със сто процентна сигурност. Тук обаче проблемът е в това, че българският гражданин не е уверен в адекватната политика на правителството. Не се чувства сигурен, че при настъпили такива промени, той ще бъде защитен.
Имаме подобни примери през последната година с наводнението в село Бисер от 6.02.2012
година, земетресението в Перник от 22.05.2012
година и др.
- Движението по пътищата
Нито един индивид в България не може да се
чувства сигурен излизайки от дома си, тъй като
никой от участниците в движението не спазва
правилата и културата на движение. Проблемът
стои на дневен ред в държавата, но въпреки
взетите мерки, до момента те не дават желаните резултати.

Външна миграция
Процесът на демократизация в България доведе до мащабни емиграционни и външни за
страната миграционни процеси. Общо за целия
период от 2001 г. до 2011 г. в резултат на външна миграция постоянното население на страната е намаляло със 175 244 души. [6] Обнадеждаващи са резултатите на НСИ от преброяването през 2011 година за броят върнали се в България граждани. Широкомащабната емиграция
на главно млади хора в активна трудова възраст
доведе до намаляване на работната сила в
България и ще оказва значителен ефект върху
бъдещото икономическо и социално развитие на
страната.
През последните години бавно се развива
процес на нарастване на имиграционния поток
към страната. Може да се очаква, че тази тенденция ще се засилва, особено след пълноценното интегриране на България в ЕС, което според някои прогнози ще доведе до взаимното
компенсиране на двата потока около 2015 година. След този период е възможно успоредно с
очакваните положителни промени в икономиката, България постепенно да се превърне от
страна с преобладаващи емиграционни потоци
в страна, обект на по-силна имиграция. Този
процес ще доведе до формирането, макар и в
ограничени размери, на положително миграционно салдо още преди 2020 година.

Изводи и препоръки
Изводи
- Социалната сигурност изобщо не е достигнала своето цялостно развитие у нас, такава
каквато я представя самата концепция;
- У нас социалната сигурност се разглежда
като единство на качествено здравеопазване и образование, добри материални условия на живот, висока заетост, добре развита
и работеща социална защита, т.е. висок
жизнен стандарт.
- Социалната сигурност би трябвало да се
разпростира в много направления на националната ни икономика, но на практика не е
така;
- Независимо от политическия и социалния
климат в даден момент, системата за социалната сигурност е част от националната
система за сигурност, историческото и културно минало на страната ни и тя трябва да
се подържа;
- Системата за социалната сигурност не е
изградена като едно цяло, което поражда
проблеми за самата нея. Това, което все
още не е направено у нас и е от решаващо
значение за нея, е да се види кои са найспешните нужди на страната и в каква степен институциите, на които е възложено изграждането и подържането на системата са

- Трафик на хора
Жертви на трафика на хора, регистрирани за
първите 6 месеца на 2012 г. в България са 337.
Това сочат данни на Националната комисия за
борба с трафика на хора [10]. Това показват
данни на Брюксел, а като причина за тенденцията се посочва бедността в тези страни. Заради
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-

-

-

способни да организират новите проекти и
да ги ръководят ефикасно.
При опита да се адаптира социалната сигурност към едно еволюиращо общество
трябва да си дадем ясна сметка, че социалната сигурност е област, където групи за политически и социален „натиск”, имат поле за
изява на своите идеи. Но за да бъде социалната сигурност ефикасна и на висота,
трябва да отговаря на новите изисквания,
които се формират постепенно с модифицирането на условията на живот и работа, без
да се разстройва икономиката и финансовият стабилитет на самата система.
Във връзка с демографските и икономическите проблеми новите модели на социална
сигурност трябва да се градят не само на
базата на компенсаторните осигурителни и
други плащания, а на разходите за възстановяване способността за труд и връщане
на лицата към активен живот, за приучване
на индивидите към повече отговорност за
тяхната сигурност, с други думи, сигурност,
при която човек става фактор на своето собствено благополучие.
Социалната сигурност е отворена система.
Нито една страна по принцип не може да
претендира, че нейната система за социална сигурност е пълна и завършена. Винаги е
възможно да се подобрят добавките и услугите, да се направят по-гъвкави условията
за даване правото на добавки, да се ревизират някои аспекти на защитата в зависимост от икономическата и социалната политика.

лено в закона; разработване и въвеждане на
най-добри практики за превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на щетите за здравето; засилване на международното сътрудничество и научноизследователската дейност;
превенция на ХИВ/СПИН и други полови инфекции сред рискови групи и други подобни.
За справянето с високия ръст на безработицата предложенията са: обучение и стаж на студенти в чужбина с цел въвеждане и експлоатиране на новите технологии у нас; използване на
оперативните програми на ЕС; държавна подкрепа за младите хора след завършване на тяхното образование; финансови и икономически
облекчения за фирмите, които назначават млади хора; финансиране на различни държавни
политики и програми, които осигуряват доходи
от труд и възможност за личностна реализация;
преминаване от субсидирана заетост с краткотраен ефект към инвестиционната заетост и други подобни.
Проблемът с негативните демографски процеси може да се разреши като: се въведе финансово стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца; данъчни облекчения за работещи лица и семейства, които имат две и повече деца; създаването и развитието на среда,
благоприятна за раждането и отглеждането на
деца; въвеждане на кредитни преференции за
млади семейства; осигуряване на безплатно
здравеопазване на бременни жени, родилки и
новородени и т.н.
Проблемът с необразоваността на българите
може да се реши като: университетите започнат
да работят тясно с бизнеса; извърши се реформа в учебниците за основно и средно образование и намаляване на натовараемостта на учениците; международен обмен на обучаеми; въвеждане на учене през целия живот; въвеждане
на пределна бройка на обучаеми от 1 преподавател в дадено учебно заведение; външен контрол върху знанията и уменията на обучаемите и
обучаващите; въвеждане на финансови стимули
в периода на обучение, както за обучаемите,
така и за обучаващите; обвързване на програмите за образованието на различните нива с
пазара на труда и други подобни.
Проблемът със социалната защита може да
бъде преодолян чрез прилагане на справедливи
механизми при определяне на размера и продължителността на осигурителни плащания.
Във връзка с демографските и икономическите
проблеми новите модели на социална сигурност
трябва да се градят на базата на компенсаторните осигурителни и други плащания. В тази
връзка, постигането на устойчивост и адекватност на пенсионната система, както и наличието
на стабилна, съвременна система за социално

Препоръки за подобряване на социалната сигурност на България
За противодействие на тероризма трябва да
се подобрят охранителните мерки в административни сгради с национално значение, публични обекти с голяма ежедневна посещаемост,
места, свързани с изпълнението на религиозни
обреди и ритуали, високорискови чуждестранни
обекти; да се засили контрола върху оръжията,
взривните вещества, изделията и технологиите
с двойна употреба; да се подобри информационното взаимодействие между ДАНС и звената
на МВР, МО, НРС и НСО с цел активизиране
обмена на информация в реално време за остри
сигнали и оперативно интересни лица.
За справяне с икономическата криза са необходими множество мерки в почти всяка една
насока, но всички те трябва да са съгласувани с
политиката на Европейския съюз.
За справянето с епидемиите е необходимо
да се вземат мерки за: ограничаване на личните
права на човека, дотолкова, доколкото е позво-
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осигуряване имат съществена роля за преодоляването на предизвикателствата в областта на
бедността и социалното изключване.
Друг огромен проблем на нашата страна са
миграционните процеси. Заради икономическата
емиграция страната ни е загубила за годините
на прехода около 40 млрд. лева [11]. Сред причините за емиграция са ниското заплащане,
липсата на работа, несигурността на работното
място, както и ниското ниво на социална защита.
Факторите, които могат да окажат влияние са
много и са взаимно обвързани. Някои от предложения за справяне със ситуацията са: доближаване нивата на доходи и стандарта на живот
на българските граждани до средноевропейските държави; повишаване на заетостта и на производителността; осигуряване на условия за
преход от училище към работно място, без период на безработица; реформи на социалните и
здравноосигурителните системи, системите на
здравеопазване; укрепването на националната
идентичност на българите и запазване на тяхното българско самосъзнание и други подобни.
Основен проблем в Република България,
както и във всички други страни по света е корупцията. Много предложения съществуват и
биват взимани множество мерки за премахването им, но безуспешно. Някои от мерките, които
не са приложени до момента у нас са: премахване на човешкия фактор, доколкото е възможно, в сферата на администрацията, чрез въвеждането на електронни услуги навсякъде в икономиката; повишаване на заплащането на труда; засилен контрол (вкл. и граждански) и прозрачност на действията на административните
органи; предприемане на високи санкции за лицата, поддаващи се и приемащи подкупи и участващи в подобни сделки и т.н.
В контекста на Стратегия „Европа 2020” и
вземайки предвид регистрираните по-високи
нива на бедност спрямо другите държавичленки, българското правителство прие Национална цел за намаляване на броя на живеещите
в бедност с 260 000 души до 2020 г. През 2011 г.
бе разработен проект на Национална стратегия
за намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване 2012-2020 г. с участието
на всички заинтересовани страни. Мерките в
тази област са разработвани и прилагани в
изпълнение на различни програми и проекти,
финансирани с европейски и национални средства с цел трайно намаляване на бедността.
Един от стратегическите приоритети, заложени
в Националната програма за развитие (НПР) на
Република България: България 2020 [12], е „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. В него са изведени ключо-

вите мерки в областта на социалното включване
и целевите групи, към които са насочени.
Справянето с друг проблем на социалната
сигурност в България е трафикът на хора. За да
се подпомогне противодействието му може да
се направи следното: повишаване осведомеността на обществото и рисковите групи по
проблемите на трафика на хора; разработване и
реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с
предотвратяването и противодействието на
трафика на хора; развитие на международното
сътрудничество чрез обмен на служители и
добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора и
т.н.
Относно проблемът с движението по пътищата, препоръките са в насока за повишаване
културата и спазването на правилата на Закона
за движение по пътищата, чрез въвеждането на
много високи санкции за всички участници в
движението, както и където е възможно премахване на човешкия фактор, при констатиране и
санкциониране на нарушителите.
Постигането на социална сигурност е цел на
всяко съвременно общество, във връзка с което
то провежда определена социална политика. В
разбирането за социална сигурност следва да
се отдели подобаващо място и на превантивните действия срещу проявлението на рисковете,
поради което лицата попадат в неблагоприятни
житейски ситуации. Системата за социална сигурност е взаимосвързана с множество други
елементи. Тази система е част от живота. За
защита на жизненоважните интересни на гражданското общество трябва да се жертват ресурси, защото само тогава системата може да гарантира своето съществуване и развитие.
Социалната сигурност е потребност, равновесие и е жизненоважна и необходима. Една
държава не може да бъде частично сигурна. Тя
е или сигурна или не. България, за жалост, е от
вторият тип, изхождайки изложения анализ.
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PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY IN BULGARIA
Anton Marinov
Academy of the Ministry of Interior, Sofia, Bulgaria
Abstract
The problem of social security arises with the beginning of state and society. Social problems influence on the individual’s sense of social security. The article discusses problems of the social security in Bulgaria. There are many social
issues to be solved in Bulgaria and they are a subject both of the social policy and social security. These problems affect
the entire Bulgarian society. Social policy is the basis of social security. The model of social policy in Bulgaria needs to
be successful, otherwise it can lead to irreversible consequences for the social security. It’s necessary to be defined all
social issues in the state in order to be successful the model of the social policy. The purpose of this study is to analyze
the social security of the Republic of Bulgaria, to define the social problems and to formulate proposals concerning the
improvement of the social security of the state and society. The object of the study is the social security of the Republic
of Bulgaria. The paper studies the problems of social security in Bulgaria. The methods of the study are: observation,
research papers, sociological, system, functional and statistical analysis, etc. Sources of information are: research on the
topic, official statistical sources, empirical works, reference books, annuals, online sources, mass media, etc.
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
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Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
Въз основа на седем показателя, характеризиращи състоянието на трудовия пазар, 28-те области са групирани в шест еднородни кластера и са определени показателите, които допринасят в най-голяма степен за възникването на регионални различия на трудовия пазар през 2010 г. Получените резултати дават основание да се
смята, че приложението на кластерния анализ за период от няколко последователни години ще позволи да бъдат разкрити показателите с трайно изразени разграничителни способности. На тази основа е възможно да бъдат формулирани коректни препоръки за въздействие върху регионалните различия на трудовия пазар.
Ключови думи: регионални различия на трудовия пазар, кластер анализ на К-средните, коефициент на заетост, коефициент на безработица, коефициент на икономическа активност.
Key words: regional differences on labour market, K-Means Cluster, coefficient of employment, coefficient of
unemployment, coefficient of economic activity.
JEL: J01, J08, J21.

неговата сложност и двата основни процеса –
безработица и заетост, които се формират на
него и го характеризират. Тези процеси се оценяват чрез коефициента на безработица и коефициента на заетост. Първият се определя от
отношението между безработните лица и икономически активното население, а вторият от
отношението между заетите лица и населението на същата възраст [15]. Променливите използвани при пресмятането на двата показателя
водят до съществени различия между тях. Това
поражда спорове в научните среди относно това
кой от двата коефициента характеризира подобре състоянието на икономиката и в частност
пазара на труда. Една част от икономистите
смята, че коефициента на безработица преувеличава слабостите на икономиката, а другата
смята, че коефициента на заетост преувеличава
силните й страни [3, 4].
В настоящата статия се възприема тезата на
проф. Л. Дулевски, че при анализ на пазара на
труда по-широко следва да се прилага интегрирания подход. Той намира израз в система от
множество показатели за характеризиране състоянието на пазара на труда [3, 4]. В тази връзка
в настоящото изследване освен коефициентите
на заетост и безработица се използват и следните показатели: цена на труда; производителност на труда; относителен дял на населението
на възраст между 25 и 64 години с висше образование; относителен дял на населението на
възраст между 25 и 64 години с основно и пониско образование; и коефициент на икономическа активност. Между тези показатели съществува логическа връзка и взаимодействие, която
дава представа за състоянието на пазара на
труда. Така например по-високото образование
на икономически активното население е пред-

Увод
Един от съществените проблеми на пазара
на труда са регионалните различия в някои основни показатели, характеризиращи неговото
състояние [8, 13]. Те се проявяват по-силно на
по-ниски териториални нива и предизвикват
значителни вътрешнорегионални различия в
районите за планиране на ниво NUTS 2 [9].
Ефективното въздействие върху тях изисква
разработването на системи от мерки, които да
се прилагат съобразно със състоянието на трудовите пазари в съответните административнотериториални единици (области и общини). За
дефинирането на определени мерки е целесъобразно областите със сходни показатели за
пазара на труда да бъдат обединени в еднородни групи (кластери). Това ще позволи за всеки
един кластер да се предложи обща рамка от
мерки за въздействие върху различията на трудовия пазар. Впоследствие за всяка една област съответната система от мерки ще се конкретизира и допълни в областната й стратегия за
развитие.
Целта на настоящата статия е въз основа на
показатели, характеризиращи състоянието на
трудовия пазар, 28-те области да бъдат групирани в кластери.
1. Показатели, характеризиращи състоянието
на трудовия пазар
В настоящата статия под понятието пазар на
труда се разбира: система от законодателни
актове, документи и институции, която регламентира отношенията между субектите, осъществяващи сделка по покупко-продажба на
трудова услуга. Така възприетото работно понятие не отразява всички аспекти на пазара на
труда. Въпреки това насочва вниманието към
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поставка за по-висока производителност и цена
на труда. Същевременно по-ниското образование на работната сила се свързва с по-високо
равнище на безработица, а то от своя страна
поставя изисквания за по-висока производителност на труда. В настоящото изследване за цена на труда е използвана средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение, а за производителност на труда – добавената стойност по факторни разходи на един нает. В таблица 1. са
представени наименованите стойности на показателите, характеризиращи състоянието на тру-

довия пазар, чрез които ще се извърши кластеризацията на 28-те области.
Към техния брой и познавателни възможности е вероятно да бъдат отправени критични бележки и препоръки, които авторът ще приеме с
благодарност. Въпреки това следва да се отбележи, че при квантифициране на многомерен
признак, какъвто в случая е пазарът на труда
изисквания за изчерпателност не могат да се
предявяват, тъй като винаги остава нещо неуловимо от системата от едномерни признаци (в
случая показателите, представени в табл. 1)
[11].

Средна годишна работна заплата
на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, лв.

Добавена стойност по факторни
разходи на един нает, лв./нает

Относителен дял на населението
на възраст между 25-64 години с
висше образование, %

Относителен дял на населението
на възраст между 25-64 години с
основно и по-ниско образование, %

Коефициент на икономическа активност - 15-64 навършени години, %

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София, столица
София, област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Коефициент на заетост 15-64 навършени години, %

Области

Коефициент на безработица, %

Табл. 1. Показатели, характеризиращи състоянието на трудовия пазар по области през 2010 г.

5,80
9,60
8,20
13,10
13,10
8,60
7,50
16,40
4,90
9,00
8,00
12,20
15,50
6,90
12,80
8,50
22,60
6,80
11,40
16,70
19,20
6,60
7,80
6,70
11,70
13,20
28,80
14,80

64,90
57,20
60,80
51,40
48,70
53,10
61,60
55,20
46,30
60,80
59,80
55,40
57,80
61,90
52,40
59,40
46,40
62,00
50,00
54,00
53,30
70,60
62,50
63,50
54,20
60,50
50,10
56,90

5 683,00
7 092,00
7 533,00
6 119,00
5 422,00
8 509,00
6 591,00
6 130,00
5 643,00
5 891,00
5 936,00
6 028,00
6 087,00
5 890,00
6 093,00
6 462,00
6 071,00
6 354,00
5 771,00
6 000,00
6 134,00
10 547,00
7 749,00
8 080,00
5 620,00
5 638,00
6 214,00
6 034,00

11,42
8,07
8,07
8,40
8,98
6,24
9,35
9,00
8,20
10,32
10,07
9,19
9,50
10,51
8,60
9,19
7,64
9,76
8,66
9,00
8,69
6,69
8,07
7,86
9,64
10,73
8,06
9,43

15,90
15,60
25,60
23,00
18,90
20,00
24,20
17,90
10,30
17,20
21,60
15,40
15,20
16,30
17,50
22,50
12,10
20,40
13,10
18,40
17,20
44,80
13,10
19,30
13,10
19,40
18,80
19,20

23,60
32,20
20,20
17,70
17,50
16,80
14,20
29,40
49,50
16,60
17,40
15,90
25,60
14,00
21,20
21,00
44,70
20,70
39,30
26,40
28,50
5,30
17,60
16,10
36,40
24,30
33,90
21,80

68,80
63,30
66,30
59,30
56,10
58,10
66,60
66,10
48,70
66,80
65,10
63,10
68,50
66,60
60,10
64,90
59,90
66,50
56,60
65,00
66,00
75,60
67,90
68,10
61,50
69,80
70,50
67,00

Източник: НСИ.
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разстояние между единиците в многомерното
пространство. Това се извършва чрез формула
(4) [6, 10]:

2. Кластерен анализ с K-средни величини
Методите за формиране на кластери се разделят на йерархични и нейерархични. Поради
някои недостатъци на първите (вж. Манов, 2002)
в настоящото изследване се предпочитат методите за нейерархична кластеризация. Найшироко използвания от тях е метода на Ксредните величини [6].
Алгоритъмът на работа изисква седемте показателя, които са наименовани величини да се
трансформират в ненаименовани. За целта се
прилага формулата на класическата стандартизация [10, 11]:

zij 

x ij  x j
Sj

,

1

2
m
Crs   ( z qj  zpj )2  ,

 j 1

където
zqj е стандартизираното значение на j-ия
признак при q-ата единица;
zpj – стандартизираното значение на j-ия
признак при p-ата единица;
m – броят на признаците.
Въз основа на така пресметнатите евклидови
разстояния между отделните единици се съставя матрицата на разстоянията. От нея става ясно между кои единици разстоянието е найголямо. Обикновено те се приемат и за начални
кластерни центрове. Останалите единици се
присъединяват към съответния кластер на
принципа на най-близкото разстояние до неговия център. Включването на всяка нова единица
към кластера изисква да се изчислят промените
в неговия кластерен център. Когато те надхвърлят предварително зададения критерий за сходство трябва отново да се пресметнат разстоянията между единиците и новите центровете, и
ако е необходимо да се извърши прегрупиране
според условието за най-малко разстояние [6].

(1)

където
zij е стандартизираното значение на j-ия
признак при i-та единица;
xij – значението на j-ия признак при i-ата единица;
x j – средната за съответния j-и признак и се
пресмята чрез формула (2):

xj 

1 n
 x ij ,
n i 1

(2)

където
n e броят на единиците в съответната
съвкупност;
Sj – стандартното отклонение за j-ия признак
и се пресмята се чрез следната формула:


1 n
S j    ( x ij  x j )2 

 n i 1

1
2

(4)

3. Кластеризация на трудовия пазар в България през 2010 г.
Чрез формула (1) наименованите величини
от табл. 2 се трансформират в ненаименовани.
Техните стандартизирани значения са представени в табл. 2.

(3)

След превръщането на наименованите величини в ненаименовани се пресмята евклидовото

Области

Коефициент на
безработица

Коефициент на заетост 1564 навършени години

Средна годишна работна
заплата на наетите лица
по трудово и служебно
правоотношение

Добавена стойност по
факторни разходи на един
нает

Относителен дял на населението на възраст между
25-64 години с висше образование

Относителен дял на населението на възраст между
25-64 години с основно и
по-ниско образование

Коефициент на икономическа активност - 15-64
навършени години

Табл. 2. Стандартизирани значения на показателите, характеризиращи състоянието на трудовия пазар по
области през 2010 г.

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново

-1,085
-0,381
-0,641
0,267

1,395
0,067
0,688
-0,933

-0,727
0,565
0,970
-0,327

2,208
-0,733
-0,733
-0,443

-0,467
-0,516
1,104
0,683

-0,026
0,853
-0,373
-0,628

0,835
-0,205
0,362
-0,962
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Добавена стойност по
факторни разходи на
един нает

-1,399
-0,640
0,826
-0,278
-1,813
0,688
0,516
-0,243
0,171
0,878
-0,761
0,447
-1,796
0,895
-1,175
-0,485
-0,606
2,379
0,981
1,154
-0,450
0,636
-1,158
0,015

-0,966
1,865
0,106
-0,317
-0,764
-0,536
-0,495
-0,411
-0,357
-0,537
-0,351
-0,013
-0,371
-0,112
-0,646
-0,436
-0,313
3,734
1,168
1,471
-0,785
-0,768
-0,240
-0,405

0,066
-2,339
0,391
0,083
-0,619
1,242
1,023
0,250
0,522
1,409
-0,268
0,250
-1,110
0,751
-0,215
0,083
-0,189
-1,944
-0,733
-0,917
0,645
1,602
-0,742
0,461

Стандартизираните ненаименовани величини се обработват с програмния продукт SPSS
16.0. Въз основа на получена дендрограма броя
на кластерите се определя на шест. Използва
се критерий за сходство 0,001 и опцията Use
running means, т.е. центровете на кластерите се
актуализират след присъединяването на всяка
единица [2]. Първоначалните кластерни центрове са представени в табл. 3. От тях може да се
направят някои заключения за разпределените
28 области. В първи кластер се отнасят области,
характеризиращи се със сравнително висока

0,019
0,197
0,877
-0,143
-1,375
-0,257
0,456
-0,548
-0,581
-0,403
-0,208
0,602
-1,083
0,261
-0,921
-0,062
-0,257
4,214
-0,921
0,083
-0,921
0,100
0,002
0,067

-0,649
-0,720
-0,986
0,567
2,620
-0,741
-0,659
-0,812
0,179
-1,006
-0,271
-0,291
2,130
-0,322
1,578
0,261
0,475
-1,895
-0,638
-0,792
1,282
0,046
1,027
-0,209

Коефициент на икономическа активност 15-64 навършени години

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово
и служебно правоотношение

0,267
-0,566
-0,770
0,879
-1,252
-0,492
-0,678
0,101
0,712
-0,881
0,212
-0,585
2,027
-0,900
-0,048
0,934
1,397
-0,937
-0,715
-0,918
0,008
0,286
3,176
0,582

Относителен дял на
населението на възраст между 25-64 години с висше образование
Относителен дял на
населението на възраст между 25-64 години с основно и пониско образование

Коефициент на заетост 15-64 навършени
години

Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София, столица
София, област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Коефициент на
безработица

Области

(продължение)

-1,567
-1,189
0,419
0,324
-2,967
0,457
0,135
-0,243
0,778
0,419
-0,811
0,097
-0,848
0,400
-1,473
0,116
0,305
2,121
0,665
0,703
-0,546
1,024
1,156
0,494

добавена стойност по факторни разходи на
един нает, а във втори области с нисък относителен дял на населението на възраст между 2564 години с висше образование. В трети кластер
се включват области с относително високи коефициенти на заетост, средна годишна работна
заплата и коефициенти на икономическа активност. В четвърти и пети кластер попадат области със сравнително нисък коефициент на заетост, а в шести области с относително висока
средна годишна работна заплата.

Табл. 3. Първоначални кластерни центрове
Показатели
Коефициент на безработица
Коефициент на заетост 15-64 навършени години
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
Добавена стойност по факторни разходи на един нает
Относителен дял на населението на възраст между 25-64
години с висше образование
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1
-1,08
1,40

2
-1,25
-1,81

Кластери
3
4
-0,94
3,18
2,38
-1,16

5
0,27
-1,40

6
-0,92
1,15

-0,73

-0,76

3,73

-0,24

-0,97

1,47

2,21

-0,62

-1,94

-0,74

0,07

-0,92

-0,47

-1,38

4,21

0,00

0,02

0,08
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(продължение)
Показатели
Относителен дял на населението на възраст между 25-64
години с основно и по-ниско образование
Коефициент на икономическа активност 15-64 навършени
години

Кластери
3
4

1

2

-0,03

2,62

-1,90

0,84

-2,97

2,12

5

6

1,03

-0,65

-0,79

1,16

-1,57

0,70

листра, а в т. нар. трети кластер е единствено
област София-столица. Към четвърти кластер
се присъединяват областите Разград и Шумен,
а към пети Велико Търново, Видин, Добрич,
Монтана, Пазарджик, Плевен, Сливен, Смолян,
Търговище, Ямбол. В последния шести кластер
попадат областите Бургас, Варна, Враца, София-област, Стара Загора (вж. табл. 5).

Крайните кластерни центрове са определени
след шестата итерация. Те са представени в
табл. 4. На принципа на най-близкото разстояние към тях се присъединяват и съответните
области. Към първи кластер се включват осем
области: Благоевград, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Перник, Пловдив, Русе и Хасково. Във втори кластер попадат областите Кърджали и Си-

Табл. 4. Крайни кластерни центрове
Показатели
Коефициент на безработица
Коефициент на заетост 15-64 навършени години
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
Добавена стойност по факторни разходи на един нает
Относителен дял на населението на възраст между 25-64
години с висше образование
Относителен дял на населението на възраст между 25-64
години с основно и по-ниско образование
Коефициент на икономическа активност 15-64 навършени
години

Кластери
Първи кластер
Втори кластер
Трети кластер
Четвърти кластер
Пети кластер
Шести кластер

1
-0,64
0,79

2
-0,65
-1,49

Кластери
3
4
-0,94
2,60
2,38
-1,48

5
0,54
-0,50

6
-0,64
0,45

-0,39

-0,71

3,73

-0,31

-0,47

1,21

1,11

-0,42

-1,94

-0,93

0,12

-1,09

0,15

-1,15

4,21

-0,54

-0,20

-0,01

-0,50

2,10

-1,90

1,58

0,02

-0,33

0,47

-2,22

2,12

0,15

-0,21

0,07

Табл. 5. Разпределение на областите в кластери
Области
Благоевград, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Перник, Пловдив, Русе, Хасково
Кърджали, Силистра
София-столица
Разград, Шумен
Велико Търново, Видин, Добрич, Монтана, Пазарджик, Плевен, Сливен, Смолян, Търговище, Ямбол
Бургас, Варна, Враца, София-област, Стара Загора

От началните и крайните кластерни центрове
могат да се направят някои обобщения за областите, които са присъединени към тях:
- В първи кластер попадат 8 области, характеризиращи се с относително висока добавена стойност по факторни разходи на един
нает и сравнително ниски спрямо останалите области коефициент на безработица и
средна годишна работна заплата на наетите
по трудово и служебно правоотношение;
- Във втори кластер се включват области с
ниски коефициенти на икономическа активност и заетост, ниска средна годишна работна заплата, нисък относителен дял на
населението на възраст между 25-64 години
с висше образование и висок относителен
дял на населението между 25-64 години с
основно и по-ниско образование;

-

-

-
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В т. нар. трети кластер попада единствено
област София, столица. Тя се разграничава
от останалите области по ниското равнище
на безработица и сравнително ниския относителен дял на населението на възраст
между 25-64 години с основно и по-ниско
образование, както и с високи стойности на
коефициента на заетост, коефициента на
икономическа активност и средната годишна
работна заплата;
Към четвърти кластер се присъединяват области с високо равнище на безработица,
ниско равнище на заетост и висок относителен дял на населението на възраст между
25-64 години с основно и по-ниско образование;
В пети кластер се включват области със
сравнително високо равнище на безработи-
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-

-

-

ца, ниска икономическа активност, относително висока добавена стойност по факторни разходи на един нает и ниска средна годишна работна заплата;
Към шести кластер се включват области със
сравнително висока средна годишна работна заплата и нисък относителен дял на населението на възраст между между 25-64
години с основно и по-ниско образование;
Може да се смята, че състоянието на пазара
на труда е най-благоприятно в т. нар. трети
кластер, където попада единствено област
София-столица. От матрицата на разстоянията (вж. табл. 6) е видно, че най-близо до
него е разположен шести кластер, а найотдалечени са втори и четвърти кластер;
Относно показателите средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение, коефициент на
безработица и коефициент на заетост се
наблюдават най-големите разстояния между

центровете на кластерите (вж. табл. 4). Това
означава, че тези показатели допринасят в
най-голяма степен за обособяването на
шестте кластера и констатираните регионални различия на трудовия пазар. Този извод се потвърждава и от представените в
табл. 7. F-отношения. Тъй като областите са
обособени в кластери не чрез случаен подбор, а в съответствие с изискването за найблизко разстояние, резултатите за равнище
на значимост (Sig.) не могат да се използват
за проверка на хипотези за средни величини
[7]. Въпреки това от размерите на Fотношенията могат да се направят изводи
за разграничителните способности на седемте показателя, а именно: колкото поголям е размера на F-отношението, толкова
по-значим е приноса на съответния показател за извършената кластеризация и регионалните различия на трудовия пазар.

Табл. 6. Матрица на разстоянията между крайните кластерни центрове
Кластери
1
2
3
4
5
6
1
4,827
7,081
4,965
2,204
2,776
2
4,827
10,033
4,155
3,466
4,510
3
7,081
10,033
9,126
7,804
5,951
4
4,965
4,155
9,126
3,005
4,529
5
2,204
3,466
7,804
3,005
2,607
6
2,776
4,510
5,951
4,529
2,607
Табл. 7. F-отношения
Cluster
Mean
Square
Коефицициент на безработица
4,693
Коефициент на заетост 15-64 навършени години
4,580
Средна годишна работна заплата на наетите лица по тру5,157
дово и служебно правоотношение
Добавена стойност по факторни разходи на един нает
4,358
Относителен дял на населението на възраст между 25-64
4,306
години с висше образование
Относителен дял на населението на възраст между 25-64
3,987
години с основно и по-ниско образование
Коефициент на икономическа активност - 15-64 навършени
3,333
години

В заключение следва да се отбележи, че
направения кластерен анализ се отнася за една
година (2010 г.). Чрез него трудовите пазари по
области се систематизират в еднородни групи и
се разкриват показателите, които допринасят в
най-голяма степен за появата на регионални
различия на трудовия пазар. Тъй като една година е твърде кратък период от време, отразяващ моментно състояние на трудовите пазари
по области, настоящото изследване не се ангажира с формулирането на препоръки за въздействие върху регионалните различия. Тяхното
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5
5

Error
Mean
Df
Square
0,206
22
0,232
22

F

Sig.

22,775
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0,000
0,000
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0,000
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0,000
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0,294

22

14,633

0,000

5

0,367

22

10,874

0,000

5

0,515

22

6,467

0,001

извеждане и прецизиране изисква да се разкрият показателите, характеризиращи състоянието
на регионалните трудови пазари, с трайнo изразени разграничителни способности. Изпълнението на тази задача е обект на бъдеща изследователска работа, свързана с приложението на
кластерния анализ за период от няколко последователни години.
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K-MEANS CLUSTER ANALYSIS ON THE LABOUR MARKET IN BULGARIA
Desislava Stefanova
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
The 28 districts, which are included in the regions on level NUTS 2, are combined in 6 different clusters on the basis
of 7 indicators. The last ones are used for labour market characterization. Through K-means cluster analysis are revealed the indicators with higher contribution to the regional differences on the labour market in 2010. The results from
the analysis give grounds for the following statement: the application of K-means cluster analysis for a period of some
consecutive years will reveal the indicators with long lasting dividing characteristics. On this basis is possible some recommendations for influence on the labour market differences to be formulated.
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Пламен Енев, Георги Алексиев
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Резюме
Членството на България в Европейския съюз изправи аграрния сектор на страната пред предизвикателствата
на реформите в Общата аграрна политика, изискванията на единния пазар, неговите правила, стандарти и конкурентна среда. Тяхното успешно преодоляване се свързва, както с успешното адаптиране на земеделските
стопанства към новата среда, така и с повишаване на конкурентните им способности. Очакванията са това да
доведе до устойчиво развитие на отрасъла, нарастване на реалните доходи на заетите и до подобряване качеството на живота в селските райони. Целта на настоящото изследване е, да се оценят възможностите за устойчиво развитие на българския аграрен сектор, като се анализира влиянието на политическите мерки предвидени в
рамките на общата аграрна политика върху равнището на доходите и социалната сигурност на заетите в него. За
постигане на тази цел са решени следните основни задачи: анализирано е общото състояние на аграрния сектор в страната след членството в Европейския съюз; анализирани са общият му капацитет и възможностите за
устойчиво развитие в новата институционална среда; оценени са перспективите за повишаване на доходите и
социалната сигурност на заетите в аграрния сектор. Комплексният характер на изследването наложи използването на широк набор от научни методи и подходи. Важно място сред тях заемат методите на анализ и синтез,
системния подход, статистически оценки, метод на сравнението и други.
Ключови думи: аграрен сектор, устойчиво развитие, земеделски доходи, социална сигурност.
Key words: agricultural sector, social security, sustainability.
JEL: Q01, Q13, Q04, Q10.

е забелязан от Световната комисия по околна
среда и развитие (WCED). „Комисията Брундтланд”, ръководена от бившия норвежки министър председател Гро Харлем Брундтланд, публикува доклада „Нашето общо бъдеще”. В този
доклад е изложен разрива, който се е получил в
модерните интензивни производства между
краткосрочните интереси на индивидите от една
страна и дългосрочните интереси на обществото от друга. В този доклад устойчивото развитие
се определя, като „такова развитие, при което
се задоволяват най-пълно потребностите на
населението в настоящия момент, без да се
накърняват възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени потребности” [1]. Това определение за устойчиво
развитие съдържа два основни елемента:
- интрагенерационно (вътрешно) равноправие, като възможност на всяко отделно
поколение да задоволява потребностите
на своите членове;
- интергенерационно (външно) равноправие, изразяващо възможността на бъдещите поколения да се възползват от същите ресурси, които са били на разположение на предшестващите ги поколения.
Първият опит за изграждане на цялостна политика по проблемите на устойчивото развитие
е направен през 1992 г. на конференцията на
ООН по околна среда и развитие в Рио де Жанейро с разработването на т.н. „Agenda 21” (в

Увод
Устойчивото развитие е силно дискутирана
тема през последните две десетилетия. За първи път проблемът е поставен от Томас Малтус в
неговото „Есе за законите на населението“ и
допълнително формулиран от Джон Стюард
Мил за „статично състояние”, при което се достига до такова равнище на развитие, при което е
характерно статично население, обслужвано от
статичен капитал”. Макар че проблемът е осъзнат още през 19 век, първи стъпки за неговото
пълно идентифициране са направени едва във
втората половина на 20 век от т.н. „Римски
клуб”, който е създаден с цел да изследва глобалните процеси и тяхното отражение върху
съвременната цивилизация. Член на този клуб е
и Денис Медоуз, който е водещ автор на „Границите на растежа”, която е един от първите
изследователски опити за подробно описание
на проблематиката.
Категорията „устойчиво развитие” се състои
от два компонента – устойчиво и развитие. Развитието се изразява в способността за задоволяване на неограничените човешки потребности
и подобряване на качеството на живот, а устойчивостта – във възможността да се продължава
това развитие в бъдещето. С развитието на
производството под влияние на техническата
революция и все по-интензивното използване
на производствените фактори се предизвиква
деградация на природните ресурси. Този ефект
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която се включват представителите на 178 държави и над 1000 неправителствени организации). След провеждането на тази конференция
на всеки пет години се провежда нова, за да се
проследяват резултатите и степента на приложение на изработената програма.
През 2002 година, в Йоханесбург, се провежда поредната среща на държавите членки на
ООН, популярна като „Earth Summit +10”, на
която е приета „Декларацията от Йоханесбург за
устойчиво развитие”. През същата година автори от „Римския клуб” издават „Границите на
растежа – 30 години по-късно”, в която подчертават сбъдването на предвидените от тях ефекти.
За страните членки на Европейския съюз
важна стъпка при решаването на проблема е
приетата през 2001 година „Стратегия за устойчиво развитие на Европейския съюз”, която съдържа четири основни насоки:
- икономически растеж;
- опазване на околната среда;
- социално равенство и сближаване;
- изпълнение на международните задължения.
След приемането на единна стратегия от Европейския парламент, е поставена задача на
страните членки да изработят своя собствена
стратегия за устойчиво развитие, която да отговаря на спецификите на природната, икономическата и социалната среда във всяка от тях.
Нашата страна изработва своята „Национална
стратегия за устойчиво развитие на България”
базирайки се на обновените обща стратегия на
ЕС от 2006 година и Лисабонска стратегия.
Въпреки разработването и ратифицирането на
поредица от документи устойчивото развитие
продължава да бъде сложен за изследване и
още повече, за разрешаване проблем. При дискусиите на Общата стратегия за устойчиво развитие на ЕС, комисаря Мандерсон отбелязва, че
„хората имат лимитирано разбиране за комплексната социална, пространствена и времева
динамика, характеризираща устойчивото развитие, поради което то си остава все още повече
концепция, отколкото изчистена теория” [2].
От икономическа гледна точка устойчивото
развитие най-често се представя, чрез модела
на „капиталовата концепция” и възможностите
на различните комбинации от капиталови запаси да осигурят производството на стоки и услуги, които са нужни за задоволяване на потребностите. Неоикономистите допускат пълната
заменяемост между различните видове капитал,
докато екоикономистите считат, че по отношение на природния капитал има определени прагови, под които не трябва да се пада. Когато е
налице пълна заменяемост между видовете

капитал в една система се говори за „слаба устойчивост”, а когато се оценяват границите на
заменяемост на определено количество природен капитал – за „силна устойчивост”. Оценката
на използвания природен капитал, неговото
износване и калкулирането на цената за възобновяването му са най-трудната задача при всяко производство, отрасъл или страна, която се
стреми към устойчиво развитие.
1. Устойчиво развитие на аграрния сектор
Аграрният сектор е силно зависим от природната среда, поради биологичния компонент
на селскостопанското производство. До Втората
световна война увеличаването на производството в сектора е било свързано изключително с
повишаването на обработваемите площи, но
последвалия технически прогрес и двете зелени
революции повишават интензивността на тяхното използване. Производството на повече и покачествени хранителни продукти води до повишаване на стандарта на живот на населението,
както и на доходите на фермерите.
Още в първия доклад на Световната комисия
по околна среда и развитие е отбелязана водещата роля на аграрната устойчивост, подчертавайки сложните отношения между сектора,
околната среда, икономиката и обществото.
Приема се, че устойчивото развитие на селското
стопанство е ключово за глобалната устойчивост. Голяма част от територията на всяка страна се използва за селскостопанско производство, като в България тя е около 50%. Аграрния
сектор носи отговорност за използването на
устойчиви земеделски практики, които да не
влошават качеството на околната среда в тези
територии.
Постигането на устойчиво развитие на аграрното производство и поддържането му във
времето е сложна задача. От една страна фермерите трябва да използват единствено такива
производствени практики, които да не влошават
качествата на околната среда, но от друга техните производства трябва да бъдат, ефективни,
конкурентни и осигуряващи им икономическа
устойчивост. С оглед на изхранването на населението сектора трябва да произвежда достатъчно количество продукти, за да задоволи нуждите на всички членове на обществото. Аграрното производство трябва да бъде екологично
адаптирано, за да може да просъществува в
дългосрочен план и икономически рентабилно,
за да осигури определени нива на доходите на
заетите в сектора. Отбелязвайки тези необходими условия за селскостопанските производства, ООН очертава трите стълба на устойчивото
развитие на аграрния сектор:

24

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА ЗАЕТИТЕ В АГРАРНИЯ СЕКТОР

-

-

-

Екологична безопасност – запазването
на качествата на земята като основен
производствен ресурс в земеделието от
една страна и опазването на околната
среда и разнообразието на животинските
и растителни видове, от друга. Необходимо е степента на експлоатация на ресурса де не превишава неговите възможности да се възстанови в рамките на
производствения цикъл. Изхвърлянето на
отпадъци не трябва да надхвърля способността на екосистемата да ги абсорбира и разгражда.
Икономическа жизненост – ефективното използване на производствените фактори и подобряването на продуктивността им е необходимо условие за повишаването на икономическата ефективност
на сектора и поддържането и на устойчиви нива. Икономическата жизненост в голяма степен зависи от възможността на
аграрните производства да възстановят
вложеният в тях капитал.
Социална отговорност – селскостопанското производство трябва не само да
осигури необходимите продукти за изхранването на населението, но и да осигури на фермерските семейства дохода
необходим им за поддържането и подобряването на качеството им на живот. Тук
се включва и подобряването на средата в
селските райони – достъпа до образова-

ние, здравеопазване и запазването на
културните традиции и наследство на
селския живот.
Устойчивото развитие на аграрния сектор, се
базира на тези три стълба и тяхното комплексно
изследване е основен проблем пред всички
изследователи. Освен това, изследването трябва да бъде проведено в динамика, защото устойчивостта е процес, а не състояние и представя дълготрайните външни ефекти върху аграрното производство. Използваните показатели трябва да бъдат измерими и статистически
значими.
2. Икономическа състояние на аграрния сектор
Изследването на външните ефекти от аграрното производство върху околната среда и способностите и да се възстанови в рамките на
производствения цикъл са трудно измерими и
изисква разработването на специфична методика включваща количествени, качествени изследвания и редица предположения за бъдещата
динамика на протичащите процеси.
В тази точка е изследвано икономическото
състояние на аграрния сектор, на базата на
възможността му да възстанови вложените в
него производствени фактори – труд, земя и
капитал (собствен и заемен). В анализа е отчетено и влиянието върху сектора, което оказва
подпомагането от страна на Общата селскостопанска политика на ЕС.

Табл. 1. Икономическа ефективност на българския аграрен сектор (в млн. лв.)
Икономически резултати в селското стопанство
2007
2008
2009
2010
Стойност на продукцията от отрасъл „Селско стопанство”
6 483,3
8 738,1 7 610,7 7 636,9
Междинно потребление
4 083,2
5 268,6 4 744,5 4 891,7
Брутна добавена стойност в сектора
2 400,1
3 688,1 2 638,1 2 406,7
Индекс на икономическа ефективност в %
62,98
60,29
62,34
64,05

2011
7 473,2
5 128,4
3 176,7
68,62

Източник: Изчислено по база данни на МЗХ и Агростатистика.

Икономическата стойност на общата продукция от отрасъл „Селско стопанство” рязко се
повишава след приемането на страната в ЕС и
бележи най-високата си точка през 2008 година,
като веднага след това спада с около 14,5% и се
запазва на тези нива до края на изследвания
период. Стойността на междинното потребление в аграрното производство значително се
колебае през изследвания период, като подпомагането от страна на българското правителство, така и от страна на ЕС е калкулирано, като
ресурс от който земеделските производители са
се възползвали. Поради нарастването на използваните за производството ресурси и стабилните нива на аграрното производство в страна е
отчетен спад в степента на възобновяване на
вложения в селското стопанство капитал. Из-

ползваните в производството ресурси са възстановени в края на производствения цикъл през
целия изследван период. При запазване на динамиката на икономическата жизненост на сектора в бъдеще може да се очаква неспособност
на част от производителите да възстановят вложеният от тях в производството капитал, което
неминуемо ще има негативно влияние върху
стабилността на сектора. Нестабилните нива на
подпомагане на сектора и повишаването на
икономическата стойност на земята, като основен ресурс, водят до достигане на границата на
икономическата жизненост през последната
година на изследваният период. Необходимо е
повишаване на ефективността на използване на
производствените фактори и подобряване на
тяхното комбиниране, до достигане на прага на
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„силната устойчивост”, без да се преминава в
слаба.
Икономическата жизненост вътре в сектора
не е хомогенна. По-високите нива отбелязвани
при зърнените и техническите култури водят до
трансформация на селското стопанства, което
тенденциозно приема моно-културен характер,
което намалява екологичната му приемливост,
накърнявайки опазването на биологичното разнообразие. През последната година от изследвания период върху около 72% от обработваемата земя в страната се отглеждат технически и
зърнени култури. Повишаването на икономическата ефективност на другите сектори от отрасъла е важна задача през следващия програмен
период на ОСП и Националната програма.

на живот. Към края на изследвани период в селското стопанство за заети над 678 хил. души, от
които 67 хил. са регистрирани, като земеделски
производители, а 84 хил. са наетите лица. Социалната сигурност на тази част от населението
е тясно обвързана със устойчивото развитие на
аграрния сектор. Основната част от заетите в
аграрния сектор живеят в селските райони, в
които селскостопанското производство е единствен източник на доходи. Липсата на алтернативна заетост създава пряка корелация между
икономическата жизненост на аграрните производства, тяхната доходност и социалната сигурност на обвързаното в сектора население.
При запазващи си и дори спадащи нива на
стойността на произведената в аграрния сектор
продукция, се наблюдават колебания в доходите реализирани от капитал, труд, земя, и предприемачески умения. Структурата и динамиката
на създадената в отрасъла добавена стойност
дава основание да се направят изводи пряко
свързани със социалната сигурност на обвързаните с развитието на отрасъла.

3. Социална сигурност на заетите в аграрния
сектор
Подобряването на икономическата ефективност на сектора е важен фактор за задържане
на заетите в него производители и наемни работници, както и за подобряване качеството им

Табл. 2. Разпределение на брутна добавена стойност в аграрния сектор (в %)
Вид доход
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Потребление на основен капитал
7,96
8,16
8,63
8,87
Компенсации на наетите
11,17
8,02
11,30
13,05
Аренда
5,96
4,06
9,94
10,69
Предприемачески доход
74,91
79,77
70,14
67,38
Брутна добавена стойност
100,00
100,00
100,00
100,00

2011 г.
9,74
11,33
13,50
65,43
100,00

Източник: Изчислено по база данни на МЗХ и Агростатистика.

изоставането в темповете на нарастване на
доходите на заетите в отрасъла. Това се дължи,
както на намаляването на техния брой, така и на
относително ниските темпове на растеж на
средното заплащане на наетия труд.
Това води до намаляване на средствата за
възстановяване на използваните производствени фактори и до неустойчиво развитие на сектора. Повишаването на предприемаческия доход
дори при понижаване на брутната добавена
стойност в отрасъла би означавало понижаването на относителния дял на средствата за трудови възнаграждения в сектора. Темпа на нарастване на предприемаческия доход по абсолютна стойност изпреварва темповете на нарастване на средното месечно възнаграждение
на наетите лица. Този ефект е подсилен и от
повишаването на броя на временно наетите в
отрасъла работници за сметка на постоянно
наетите, което се дължи и на сезонния характер
на производството.
Повишените изисквания към околната среда
и подобряването на производствените практики
води до понижаване на предприемаческият доход в краткосрочен план, но в дългосрочен

Бавно се повишава потреблението на основен капитал, което се дължи основно на растящата техническа обезпеченост на аграрното
производство. След членството на страната в
Европейския съюз се наблюдава ясна тенденция на нарастване на поземлената рента. Това
се дължи, както на повишената конкурентност
между арендаторите на земеделски земи в
страната, така и на получаваните от тях субсидии под формата на директни плащания и национални доплащания.
Общият и относителен размер на заплащането за нает труд се колебае през отделните
години, без ясно изразена тенденция. Това би
могло да се дължи, както на свръх предлагането
на труд в селските райони, така и на липсата на
алтернативи за преобладаващата част от наетите.
През изследвания петгодишен период предприемаческия доход по абсолютна стойност
нараства, въпреки спада в неговия относителен
дял. Този ръст в размера на предприемаческия
доход се дължи, както на концентрацията на
аграрното производство, така и на растящите
европейски субсидии. Притеснение предизвиква
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опазването качествата на природната среда ще
повлияе положително върху аграрното производство на страната.

мането на устойчиви производствени практики
ще доведе до стабилно развитие на аграрния
сектор и опазването на ресурсите му за бъдещите поколения.

Заключение
Устойчивото развитие на българския аграрен
сектор, като част от ОСП на Европейския съюз е
необходимо условие за повишаването на качеството на живот, както на заетите в отрасъла,
така и на населението, като цяло. Опазването
на околната среда и културното наследство на
селските райони в страната е от изключителна
важност за развитието на разнообразни видове
туризъм и биологични производства. Възприе-
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOCIAL SECURTY OF THE ENGAED IN THE
AGRICULTURE
Plamen Enev, Georgi Alexiev
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The accession of Bulgaria in the EU set the agricultural sector with some new challenges, as: Common agricultural
polices, common market, common rules and standards, highly competitive environment. Overcoming them is essential
for developing a better market orientation of the farms, increasing the income of the engaged in the sector and bettering
the quality and standard of living. In the frame of CAB and Program for development of the rural areas in Bulgaria, social
security is required for the sustainable development of the agriculture and the assurance of dignified living for all engaged in the sector. The main goal of the study is to examine the development of the agricultural sector in the frame of
CAB and the social security of the engaged in it. To reach its goal, the study completes the following tasks: to analyze
the condition of the agricultural sector in Bulgaria; to analyze its overall capacity and its sustainability in the new institutional framework; to determine the perspectives for an increase in the social security of the engaged in Bulgarian agriculture. To reach the goal of the study following methods ware used: analysis and synthesis, systematic approach, statistical analysis, the method of comparison and etc.
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Резюме
Област Стара Загора е регион, разполагащ с ценни и качествени териториални и човешки ресурси, които определят многоотрасловата му и интензивно преструктурираща се икономика. Целта на настоящия доклад е да се
анализира образователната структура на населението на областта като един от най-важните фактори, детерминиращи потенциала й за развитие.
Ключови думи: област Стара Загора, население, образователна структура, устойчиво развитие.
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тенциал на региона и със своите количествени и
качествени характеристики служат като основен
фактор за неговото социално-икономическо
развитие.
Към 01 февруари 2011 г. населението на област Стара Загора наброява 333 265 души, което е 4,53% от общата численост на населението
на страната и 30,92% от населението на Югоизточен район (табл. 1). Най-многобройно е населението на административния център – град
Стара Загора – 138 272 души или 41,5% от жителите на областта По показател брой жители
Стара Загора заема пето място сред 28-те области на България.
В периода между двете преброявания населението на Старозагорска област намалява с
37 350 души, или с 10,08%, следвайки установените тенденции в национален мащаб.
Относителният дял на градското население е
значително по-висок от този на населението в
селата. В градовете на областта живеят 235 027
души или 70,52%, а в селата – 98 238 души или
29,48% от населението. През 2001 г. съотношението е 68,33%:31,67%.
По данни на Преброяване 2011 населението
на областта има следното разпределение по
общини: най-голям е броят му в община Стара
Загора – 160 108, следвана от община Казанлък
– 72 581, Чирпан – 21 637, Раднево – 20 079,
Павел баня – 14 186, Гълъбово – 13 394, Мъглиж – 10 180, Братя Даскалови – 8 677, Гурково
– 5 127, Николаево – 4 346 и Опан – 2 950.
Данните за структурата на населението по
местоживеене показват тенденция към постоянно увеличение броя на градското население.
Най-висок е относителният му дял в общините
Стара Загора и Чирпан – съответно 86,36% и
71,78%. Преобладаващ е делът на населението
в селата в общините Мъглиж и Павел баня –
67,89 и 80,50%. В общините Братя Даскалови и
Опан, поради липса на градове, 100% от населението живее в села.

Увод
Населението на една страна или регион осигурява човешките ресурси като елемент на ресурсите, необходими за всяка дейност.
Съвременните демографски изследвания не
се свеждат само до количествени показатели, а
разглеждат населението „качествено“, т.е. като
функционален и граждански човешки състав на
конкретна държава и икономика. Не случайно
факторът качество на човешките ресурси заема
централно място в съвременните теории на
растежа.
В Стратегията „Европа 2020“ водеща е тезата за вграждане на икономиката в обществото с
акцент върху инвестициите за създаване и развитие на човешките ресурси.
Област Стара Загора е регион, разполагащ с
ценни териториални и човешки ресурси, които
са важен фактор с определяща позиция за социално-икономически и устойчив просперитет.
Целта на доклада е да се анализира образователната структура на населението на област
Стара Загора като един от най-важните фактори, детерминиращи потенциала й за развитие.
Използван е методът на сравнителен анализ
на статистически данни за областта, получени
при последните две преброявания на населението и жилищния фонд в Република България
през 2001 (критичен момент – 0 часа на
01.03.2001 г.) и 2011г. (критичен момент – 0 часа
на 01.02.2011 г.).
В настоящия доклад е възприета тезата, че
образователната структура на населението е
фактор за устойчиво регионално развитие.
1. Население на област Стара Загора – брой,
местоживеене и възрастова структура според Преброяване 2001 и Преброяване 2011
1.1. Брой и местоживеене на населението на
област Стара Загора
Населението на областта е източник на човешките ресурси, които оформят трудовия по-
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Табл. 1. Сравнителни данни за населението на България, Югоизточен район и област Стара Загора според Преброяване 2001 и Преброяване 2011
Година на
Население на
Население на
Население на обв т.ч.
преброяване
България
Югоизточен район
ласт Стара Загора
в градовете
в селата
брой
2001
7 932 984
1 168 827
370 665
253 232
117 433
2011
7 364 570
1 078 002
333 265
235 027
98 238
Източник: НСИ, Преброяване 2001 и Преброяване 2011.

Установените стойности към 01.03.2001 г. и
01.02.2011 г. показват намаление на населението във всяка една от единадесетте административни единици, най-силно изразено в община
Опан, където живеещите през 2011 г. са с
40,41% по-малко в сравнение с 2001г. За същия
период броят на населението на община Стара
Загора бележи спад само с 4,72% (фиг. 1).

2. Образователна структура на населението
на ниво област и по общини
2.1 Образователна структура на населението
в област Стара Загора
Регионалните изследвания на населението
включват степента на неговата образованост –
направление, което заедно с продължителността на живот и равнището на жизнен стандарт, е
свързано с измерване на Индекса на човешко
развитие (ИЧР), определящ напредъка в развитието на хората. По този критерий, значителна
част от общините (226) попадат в една и съща
група със стойности на ИЧР между 0,600 и
0,800. Групата общини с висок ИЧР е съставена
от всички областни центрове и по-големите урбанизирани градове [1].
Образователната структура на населението
е един от най-важните елементи, детерминиращи потенциала за развитие на региона.
Към 01.02.2011 г. делът на населението на 7
и повече години с начално и по-ниско образование в Старозагорска област е най-малък –
13,54%; 22,87% е с основно образование,
45,33% има средно образование, а всеки шести
или 16,76% е с висше образование.
Десет години по-рано (според Преброяване
2001) населението на областта е със следната
образователна структура: 17,50% - с начално и
по-ниско образование; 25,57% - с основно;
36,97% - със средно и 11,58% - с висше.
Значителни са различията по местоживеене:
над 49% от населението в градовете над 7годишна възраст към 01.02.2011 г. е със средно
образование, докато в селата този относителен
дял е 36%. Над 21% от населението с придобито висше образование е в градовете и малко
над 5% – в селата на областта.
Относителният дял на населението над 7годишна възраст със средно образование в градовете (към 01.03.2001г.) е 45,16%, а в селата –
26,79%. Висшистите към същия времеви момент
имат относителен дял от 16,32% от населението
в градовете и 3,73% от населението в селата.
Наред с положителната тенденция на подобряване на образователната структура на населението, съществуват значителни различия в
образователната подготовка по региони и соци-
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Фиг. 1. Разпределение на населението на област
Стара Загора по общини според Преброяване
2001 и Преброяване 2011

1.2 Възрастова структура на населението на
област Стара Загора
В България за население под трудоспособна
възраст се приемат всички лица на възраст от 0
до 15 години. С тази възрастова категория, както е известно, е свързано бъдещото развитие на
всяка нация и регион. При нея се залагат найважните основи на дългосрочна инвестиция за
просперитет, свързани с качеството на човешките ресурси – образованието.
Преброяването на населението сочи, че към
01.02.2011 г. 14,49% от населението на област
Стара Загора (48 286 души) е в под трудоспособна възраст, 60,54% (201 755 души) – в трудоспособна възраст и останалите 24,97% – над
трудоспособна възраст (83 224 души). Към
01.03.2001 г. възрастовата структура е със
следното разпределение: 15,42% (57 161 души)
в под трудоспособна възраст, 58,32% (216 157
души) – в трудоспособна възраст и 26,26%
(97 297 души) – в над трудоспособна възраст.
Стойностите показват неблагоприятна тенденция във възрастовата структура на населението
на областта.
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ални групи от населението, които оказват въздействие върху възможностите и перспективите
за социално-икономическо развитие [2].

в голяма степен определят развитието на всяка
една от местните единици и на областта като
цяло.
Към 01.03.2001 г. в общините с по-малка
численост на населението преобладават хората
с основно образование. С най-неблагоприятна
образователна структура е населението на община Опан. В Гълъбово, Казанлък, Раднево и
Стара Загора най-многобройно е населението
със средно образование.

2.2 Образователна структура на населението
в общините на област Стара Загора
Общините в Старозагорска област се отличават със своето разнообразие както по отношение на количеството, така и по отношение на
качеството на териториалните си ресурси, които

Фиг. 2. Образователна структура на населението на област Стара Загора по общини (2001и 2011г.)

За изследвания период е очертана тенденция на подобряване на образователната структура на населението във всички общини на областта.
Към 01.02.2011 г. се отчита повишен относителен дял на хората с висше и средно образование. В община Стара Загора висшистите от
16,85% през 2001 г. нарастват на 22,68% през
2011-та. В 9 от общините преобладава население със средно образование (фиг. 2). С найнеблагоприятна образователна структура по
отношение дела на лицата с висше образование
остават общините Опан (2,86%) и Николаево
(4,01%).

телната структура на населението във всички общини на областта.
3. Наред с подобрената образователна структура, са налице значителни различия в степента на образованост на населението в отделните общини и населени места. Повисокото образователно равнище в областния център и по-големите общини се противопоставя на по-ниско образователно равнище на населението в малките местни административни единици.
4. В съответствие с възприетата теза може да
се направи изводът, че с отчетените положителни изменения, образователната структура на населението може да се счита за
фактор за устойчиво регионално развитие.

Основни изводи
Въз основа на направеното изследване може
да се обобщи:
1. Очертава се тревожна тенденция на депопулация и демографско остаряване, изразяващо се в намаляване на абсолютния и относителен дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението
над 65 години в област Стара Загора.
2. За периода между последните две преброявания се отчита подобряване на образова-
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Abstract
Stara Zagora is a region, offering a valuable quality and territorial human resources that define its multi-sector and
intensive restructuring economy. The aim of this report is to analyze the educational structure of the population of the
area as one of the most important factors determining its potential for development.
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Резюме
Понятието за устойчиво развитие е актуална тенденция, печелеща привърженици по целия свят, във всички
сфери на икономиката и обществения живот. Разразилата се световна криза в световен мащаб изисква търсене
на адекватни подходи на взаимодействие с работещите в организациите, с оглед преодоляване на съществуващите стрес и несигурност. Прилагането на нестандартни, но доказали своята ефективност практики, несъмнено
би довело до устойчиво развитие на организациите в икономически и социален аспект. Целта на настоящата
статия е да очертае ролята на иновативните практики в управление на човешките ресурси като фактор за устойчиво развитие на организациите. За постигане на така формулираната цел, авторът си поставя следните задачи:
1) Да анализира взаимовръзката между горепосочените понятия; 2) Да докаже необходимостта от въвеждане на
иновативни подходи в процеса на управление на човешките ресурси, за да се подсигури качествено участие на
ръководния и изпълнителския състав в хода на устойчиво развитие на организациите; 3) Да илюстрира с примери от световната практика методите за устойчиво развитие на българските организации посредством алтернативни форми на управление на човешкия капитал. Основните изводи, посочени в статията са, че усвояването на
иновативни практики от Отдела по човешки ресурси, е от решаващо значение за успеха на провеждането на кампании по устойчиво развитие, които от своя страна биха довели до благосъстояние на компаниите в дългосрочен
план.
Ключови думи: управление на човешките ресурси, устойчиво развитие на организациите.
Key words: Human Resources Management, Sustainable Development of Organizations.
JEL: M50.

унищожават условията за бъдещите поколения
да посрещат своите нужди” [2]. Компаниите в
развитите страни са убедени в необходимостта
от наемане на отговорни лица за устойчивото
развитие на дейностите им. Поради икономически причини, от една страна и, липса на опит
и традиции в ориентацията на фирмите към
опазване на околната среда, от друга, българските организации изостават в това отношение.
Настоящата статия цели да изясни ролята на
иновативното управление на човешките ресурси
за „спечелването” на персонала за каузата на
устойчивото развитие на бизнесите.

Увод
Иновативното управление на човешките ресурси произтича от необходимостта организациите да предложат нестандартни подходи към
наетите служители, които да доведат до повишаване ефективността от дейността им. Безспорно неговата функция може да бъде инструмент за създаване на корпоративна култура насочена към устойчиво развитие и отговорно отношение към околната среда и обществото.
Понятието „иновативност” често бива асоциирано с термина „предприемачество”. А предприемачеството, от своя страна, традиционно
бива свързвано с идеята за стартиране на нов
бизнес. При вече изградена дейност, обаче,
концепцията за предприемачески мениджмънт
се съотнася към всеки вид нововъведение във
фирмата, което би я облагодетелствало в икономически аспект. Възприемането на предприемаческата култура от ръководители и служители
подпомага генерирането и оценяването на новите идеи [1]. Организация, която се управлява
предприемачески, насърчава креативността,
експериментирането с нови идеи и ангажирането на служителите със странични задачи, които
могат да повишат ефективността на дейността.
Още в края на 80-те години на миналия век,
понятието „устойчиво развитие” придобива популярност и се дефинира като „развитие, което
посреща нуждите на настоящето, без да се

1. Необходимост от прилагане на иновативни
практики в управлението на човешките ресурси за реализиране на устойчиво развитие
на организациите.
Компаниите, които наемат отговорник по устойчивото развитие, целят да привлекат вниманието към въпроси с обществено значение на
всички служители – както на висшия мениджмънт, така и на преките ръководители и изпълнителския състав. В много организации координаторът по устойчиво развитие има опит с условията за здравословни и безопасни условия на
труд, проблеми свързани с околната среда, както и с някои технически въпроси [3]. При това,
често той се оказва некомпетентен да управлява поведенческата страна на процеса. В бол-
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шинството случаи координаторът не притежава
качества, чрез които да мотивира мениджъри и
изпълнители към качествена промяна на нагласи и поведение, подпомагащи реализацията на
устойчивото развитие. Често този факт довежда
до сериозен стрес и усещане за безпомощност,
предвид това, че организацията не прогресира
нито в достатъчна степен, нито с достатъчна
скорост [4]. В подобна ситуация единственият
специалист в компанията, който би могъл да
допринесе в максимална степен за преодоляване на проблема е специалистът по човешки ресурси.
В тази връзка, за формулиране на основните
фактори за устойчиво развитие, на помощ идва
моделът, наречен „трите колони” на организационната ефективност – хора, планета, печалба
(3 P’s: People, Planet, Profit) [5, 23]. Фокусът е
върху социалните, екологичните и икономическите аспекти на дейността. Идеята на този модел е ръководителите да наемат квалифицирани хора и след това да се отнасят към тях подобаващо, така че те да бъдат склонни да се интересуват от благосъстоянието на обществото и
планетата като цяло. Ако всичко това се съчетае с качествено обслужване на клиентите, то
това неминуемо би довело и до печалба за компанията. По този начин концепцията за устойчиво развитие съчетава социални и свързани с
околната среда инициативи, които водят до финансово развитие [6].
Според някои автори, ако ръководителите
желаят служителите им да полагат усилия за
опазване на околната среда, то първите би
следвало да дадат предимство на работниците
пред самата дейност и да създадат култура от
типа „хората са най-важни” [7]. Гражданското
самосъзнание според авторите би се проявило
в много по-голяма степен, ако те се чувстват
подкрепени от ръководителите и собствениците
на бизнеса. В противен случай, служителите се
справят с работните си задачи рутинно, без загриженост за проблемите извън границите на
икономическата сфера. Изследванията в тази
сфера доказват, че подкрепящият ръководен
състав води до по-висока ангажираност на работниците, докато неподкрепящото ръководство
провокира незаинтересованост у изпълнителите
[8].
Очевидно, ако мениджърският екип полага
усилия да засвидетелства подкрепа към служителите, то последните лесно биха се включили в
кампанията по рециклиране на материали, биха
предлагали начини фирмата да икономисва ресурси и биха се включили охотно в генерирането на идеи за създаване на нови продукти. Редица примери за подобни мениджърски практики могат да бъдат посочени в подкрепа на тази

теза, като ценностите на компанията Shell
„Почтеност, интегритет и уважение” [9] или
изявлението на компанията Valero Energy: „Нашите служители са актив No1 за нас.” [10].
Мотото на уникално успешната авиокомпания Southwest Airlines е „3 стремежа, 1 компания - Нашето Представяне, Нашите Хора,
Нашата Планета” [11]. Очевидно големите
компании откриват конкурентното си преимущество в развиване на дейност, която служи не
само на самите тях, но и на хората и обществото като цяло. Както коментират и изследователите в областта, много организации сега осъзнават, че техния неосезаем актив - в лицето на
хората - може да се окаже тяхното единствено
стратегическо конкурентно преимущество [12].
Красноречиво е и твърдението на авторите
О’Туул и Лоуръл [13], според които „Компаниите
ощетяват акционерите си като не се отличават
от конкурентите си, т.е не използват практики
ориентирани към служителите и околната среда.” Затова не е изненадващ и фактът, че компаниите, които са популярни с усилията си в
посока прилагането на корпоративна социална
отговорност, са известни и като найпредпочитани работодатели [14].
2. Функции на човешките ресурси, свързани
с устойчивото развитие в организациите.
2.1. Набор и подбор
Възможности за набор на потенциални кандидати за позицията, отговорна за устойчивото
развитие, първо следва да се потърси вътрешно,
т.е в самата компания. Както вече бе упоменато,
често длъжностите свързани с безопасните и
здравословни условия на труд, са подходящи за
обогатяване с функции, касаещи устойчивото
развитие на дейността. Икономически ефективно за фирмата и удовлетворяващо за служителя
би било също, ако за тази дейност бъде привлечен сезонен работник на когото да се добавят
функции с целогодишен характер.
Когато не съществува възможност за наемане на вътрешен за компанията служител, то тогава специалист по устойчиво развитие се наема чрез конкурс за външни кандидати. В обявата за работа би следвало да се посочат определени изисквания към потенциалните кандидати,
а именно – да притежават умения за работа в
условия на сътрудничество и екипен труд [15].
Тези предпоставки са необходими в процеса на
генериране на нови идеи за продукти и услуги в
сферата на устойчивото развитие. Други изисквания към кандидатите са да са ориентирани
към защита на околната среда. Проучванията
сочат, че младото поколение все повече предпочита да работи в организации, чиито ценности
включват фокусиране върху околната среда
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новият служител в практически обучения (т. нар.
„уъркшопове”). Последните са необходими за
развиване на умения за работа с хора, познаване поведението на различните личностни типове, методи за мотивиране, работа в група, разрешаване на конфликти, управление на промяната и пр. Така може да се промени и нагласата
към оплакванията, например, които една компания може да получи от различните заинтересовани страни - вместо като заплаха, на тях може
да се гледа като на вид услуга. Чрез оплакванията фирмите получават ценна информация за
пропуските в дейността си, които, ако бъдат отстранени, ще доведат до повишаване на потребителската удовлетвореност, а от там и на печалбите й [17]. Обучението ще помогне отговорникът по устойчиво развитие да сформира нагласа, според която въпросът „Как можем да
скрием проблема?” ще се трансформира в „Как
можем да спечелим, ако се справим успешно с
проблема?” Точно тук на преден план излизат
ползите от прилагането на концепцията за устойчиво развитие в услуга на компаниите и обществото.
Корпорациите в развитите страни все повече
акцентират върху еко-програмите и оценяват
възможността служителите им да получават
знания и умения в тази сфера. Теми като спестяване на енергия, рециклиране, екология и „зелени” ресурси, пестене на материали и пр. придобиват популярност и са предмет на разглеждане на множество семинари по целия свят. В
процеса на подготовка на презентации, самите
координатори по устойчиво развитие получават
качествена „екипировка” по темата. Както коментира Андрю Хофман, мениджърите трябва
да бъдат обучени как да изготвят анализ на
възвръщаемостта на извършените инвестиции в
една кампания, свързана с околната среда [18].
Реализираните икономии от „зелената” инициатива съотнесени към разходите по нея (в парични единици), определено привличат вниманието
на собствениците на бизнеса и доказват рентабилността на провежданата политика по устойчиво развитие.
Редица компании измерват емисиите въглерод, отделяни при производството на даден
продукт или в процеса на предоставяне на определена услуга. Така например, DHL Express
преди години въвеждат нов вид услуга
(GoGreen), при която чрез компютърна програма
се оценява въздействието върху околната среда след доставяне на съответната пратка. Ако
желае, клиентът може да заплати такса, с която
да бъдат подпомогнати проектите по опазване
на околната среда. Служителите на международната компания преминават специално обучение в едноименната академия (GoGreen

[16]. От тази гледна точка, би било удачно да се
набират кандидати от университети и специалности, посветени на устойчивото развитие. Панаирните изложения с представяне на фирмени
програми и проекти, касаещи околната среда,
както и студентските трудови борси, са подходяща платформа за осъществяване на първия
контакт между работодателя и търсещите подобен вид работа. В международните компании
интересен способ за рекламиране на политика,
насочена към устойчиво развитие, е предлагане
на служителите на допълнителен ден платен
отпуск за доброволческа работа към общността,
към която принадлежат; организиране на екипи,
фокусирани върху разработване на програми за
използване на възобновяеми ресурси и пр.
По отношение на подбора на персонал за
нуждите на устойчивото развитие, акцентът
следва да попадне върху проверка желанието
на кандидатите да опазват естествените ресурси и да намаляват замърсяването им. Важно е и
бъдещите служители да бъдат бързо адаптивни
към промени, склонни да поемат рискове и да
експериментират, за да достигат до творчески
решения на проблемите с комплексен характер.
В самото интервю, както й в предварителните
писмени тестове, е необходимо да се включат
въпроси за проверка на поведенческите модели
на кандидата, за да се установят действителните му ценности и умения. Ръководителите на
компаниите, посветени на устойчивото развитие, би следвало да отбягват да наемат хора,
които притежават само технологични способности за позицията, без да притежават умения
за работа с хора.
2.2. Ориентация на новите служители
Още преди въвеждането в работния процес,
новият служител ясно трябва да бъде запознат
с фирмените ценности и свързаните с околната
среда програми, които тя прилага. Найподходящия момент, за да бъде впечатлен сътрудникът, е в самото начало, точно след като е
бил нает. Първоначалната „обиколка” из базите
и отделите на компанията, запознава служителя,
освен с всичко останало, и с проектите, касаещи
устойчивото развитие. Това несъмнено подхранва гордостта му от постиженията и нивото на
фирмата, към която той ще принадлежи занапред. От съществено значение е и как ръководителите ще разяснят обвързаността между следването на фирмените ценности, оценката на
трудовото представяне и възнагражденията.
2.3. Обучение и развитие
Поради спецификата на длъжността, свързана с управление на устойчивото развитие, отделът по човешки ресурси би следвало да включи
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Academy) [19], за да може новата услуга да бъде възприета от крайния потребител. Тези практики, разбира се, се посрещат положително само в държави с висок стандарт, където основните нужди на индивида са подсигурени и е налице свободен ресурс за общественополезни каузи.

идеи за нови продукти, услуги и процеси, намаляващи разходите за енергия и предпазващи
околната среда.
Всички останали функции, свързани с управлението на човешките ресурси, следва да се
адаптират към спецификите на компанията,
ориентирана към устойчиво развитие. Задължително е да се отчетат световните практики, успехите и провалите в международен мащаб,
както и особеностите на местната култура и
икономика.

2.4. Оценка на трудовото представяне
Ръководителите на различните отдели е
препоръчително да поддържат текущо връзка
помежду си във връзка с трудовото представяне
на всеки отделен сътрудник. Дори когато обратната връзка е неформална (т.е преди годишната
атестация на служителите), тя насърчава сътрудника да расте и да се усъвършенства професионално.
Отделът по човешки ресурси трябва да допълва системата за оценка на трудовото представяне с критерии за ранжиране на хората съобразно техните поведенчески и технически
умения: работа в екип, различия, иновации,
грижа за околната среда [20]. Подобни компетенции подкрепят базовите ценности в компаниите. В съответствие с този пример, компанията
PPG Industries използва лесен за усвояване модел на компетенциите, които се очакват от служителите, наречен Success Factors („Фактори на
успеха” – „насърчавай екипната работа”, „разрешавай конфликти”, „управлявай промяната” и
др.) [21]. В съответствие с трудовото си представяне, служителите биват класирани по системата на посочения модел. В последствие получават възможността да се преквалифицират в
областите, в които имат пропуски, чрез участие
в програми за обучение и развитие.
Друг способ за оценка на трудовото представяне, е чрез поставянето на цели (известен метод в стратегическия мениджмънт като „управление чрез цели”). Очертаването на ясни, конкретни, предизвикателни цели, е първата стъпка
към постигането им. Такъв е, например, случаят
с компанията Procter & Gamble, която е поставила цели, свързани с намаляване разхода за
енергия, вода и отпадъци с 20% за периода
2007–2012 година [22].

Изводи и препоръки
Препоръките в настоящата статия са насочени преди всичко към българските компании, които търсят начини да следват тенденциите в
международен мащаб и разполагат с необходимия ресурс за развитие на стратегия по устойчиво развитие. Въпреки че политиката, свързана с корпоративна социална отговорност е все
още недостатъчно популярна в нашата страна,
световната практика изобилства от примери за
организации, които дължат успеха си предимно
на загрижеността си към всички заинтересовани
страни от дейността им. Несъмнено, човешкият
ресурс се оказва незаменим актив, без който
проектите със социален характер и програмите
за устойчиво не биха могли да се осъществят
успешно. Затова иновативните практики в управлението на този „неосезаем” фирмен капитал се оказват решаващи за постигане на конкурентно преимущество на компаниите в преследването на цели с икономически, социален и екологичен характер.
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT – INNOVATIVE PRACTICES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS
Emiliya Stoyanova
International University College, Varna, Bulgaria
Abstract
The concept of sustainable development is a current trend, winning upholders all over the world, in all spheres of
economy and social life. The raging world economy crisis requires a global search for adequate ways to interact with
people in organizations to overcome the existing stress and uncertainty. The application of unconventional but proved to
be effective practices would undoubtedly lead to sustainable development of organizations in economic and social terms.
The purpose of this article is to outline the role of innovative practices in human resources management for sustainable
development of organizations. For the purpose of achieving the stated major aim, the author sets the following scientific
objectives: 1) To analyze the relationship between the above mentioned concepts; 2) To demonstrate the need of application of innovative approaches to particular HRM functions so as to ensure adequate participation of both managerial
and executive staff in the process of sustainable development of organizations; 3) To illustrate practically the methods for
sustainable development of Bulgarian organizations through development of alternative forms of human capital management. The main conclusion in the present article is that the application of innovative approaches by the Human Resources Departments in organisations, is a crucial factor for the success of the launched sustainable development programmes and campaigns, which in turn would lead to the companies’ wellbeing in the long run.
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Резюме
В процеса на общуване между управляващи и управлявани преференциално се използва комуникацията във
формата на съобщения и информация. Целта на настоящата разработка е да се разгледа процесът на ефективна и устойчива комуникация, като предпоставка за успешното управление на персонала в търговското предприятие. За постигане на формулираната цел, авторите представят процеса на комуникация, елементите на комуникационния процес, както и средата и каналите за предаване на информация.
Ключови думи: комуникация, ефективна, устойчива, персонал на търговското предприятие.
Key words: communication, effective, sustainable personnel in the commercial enterprise.
JEL: M12.

информация е в основата на ефективните и устойчиви комуникации.
Думата „информация” има латински произход
и първоначално се е свързвала с процеса на
предаване на знание или съдържание. В съвременното общуване под „информация” се разбира наличното знание, което може да бъде използвано за постигане целите на предприятието.
Предаването на същността на наличното знание
в търговското предприятие се осъществява чрез
комуникацията между управляващ и управляван.
Терминът „комуникация” се е зародил още в
древна Гърция и означава съобщение, обмен
или връзка. Комуникацията (communico - съединявам, свързвам, лат.) се представя като „процес на социално взаимодействие, осъществявано чрез еднопосочно разпространяване - предаване и приемане, или взаимен обмен на съобщения” [3].
Най-общо, комуникацията се представя като
„общуване, предаване на информация от човек
на човек, от едно същество на друго” [1].
Авторите Адлер и Родман смятат, че „Комуникацията се отнася до процеса на реагиране
на човешките същества на ... символичното
поведение на други хора” [8].
Според Николина Георгиева, комуникацията
представлява „общуване, предаване, приемане
и използване на информацията за постигане
на взаимно приемливи и достижими цели на
страните в комуникацията” и „свързващ процес при реализиране функциите за управление” [6].
Хамстрийт и Бати извеждат по-подробна дефиниция за комуникацията. Те обобщават, че
„Като мениджър Вие трябва да се занимавате
с процеса на предаване и протичане на информацията ... Вашето главно занимание е да

Увод
Комуникацията е процес, чрез който се ръководи персонала на търговското предприятие, за
да бъдат постигнати неговите цели. Процесът
на общуване включва в себе си не само разпространяването, но и възприемането на предадената информация.
Управлението на персонала в търговското
предприятие се осъществява във вертикална и
хоризонтална посока спрямо йерархичните нива.
В процеса на общуване между управляващи и
управлявани преференциално се използва комуникацията във формата на съобщения и информация.
Комуникацията, като една от основните мениджърски функции, е от съществено значение
за постигане целите на предприятието. За осъществяване на целите е важно тази комуникация да е относително устойчива и ефективна.
Целта на настоящата разработка е да се разгледа процесът на ефективна и устойчива комуникация, като предпоставка за успешното управление на персонала в търговското предприятие.
За постигане на формулираната цел, авторите представят процеса на комуникация, елементите на комуникационния процес, както и средата и каналите за предаване на информация.
1. Същност на комуникацията
Развитието на хората зависи в голяма степен
от начините и възможностите за общуване. То е
неизменна част от съвременния живот и една от
формите на човешко поведение, без която обменът на информацията би бил невъзможен.
За осъществяване процесът на комуникация
в търговското предприятие е необходимо наличието на информация, която трябва да бъде
предадена от управляващ към управляван. Тази
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ти може да се наблюдава ефективна и относително устойчива комуникация между управляващите и персонала в търговското предприятие.

съставите и да оставите ефективни съобщения.” [9].
От представените становища относно значението на комуникацията, авторите въвеждат за
настоящата разработка следното работно определение: ”Комуникацията е основна форма на
предаване на съобщения от управляващи към
персонала в търговското предприятие с цел
взаимодействие между отделните личности
за постигане на поставените цели.”.
За осъществяването на ефективно управление на търговския персонал, управляващият
трябва да умее да предава информацията по
начин, разбираем за подчинените. Липсата на
разбираема комуникация води до невъзможност
за осъществяване на съвместна работа и постигане на заложените цели.
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2. Елементи на комуникационния процес
Комуникационният процес се състои от елементи и взаимовръзки между тях. Той представлява функционирането на комуникационния механизъм като единство от девет взаимосвързани елементи: комуникатор, кодиране, съобщение, комуникационни канали, декодиране, реципиент, реакция, обратна връзка, комуникационен шум.
За целите на настоящата разработка, посочените елементи, ще бъдат условно разделени
на основни и допълнителни (фиг. 1).
Основните елементи на комуникационния
процес са тези, без които не би могла да се
осъществи комуникация между управляващ и
управляван. Само при наличие на тези елемен-
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Фиг. 1. Елементи на комуникационния процес в
търговското предприятие

Допълнителните елементи в комуникационния процес са тези, чието наличие не е задължително за осъществяването на обмен на информация.
Въз основа на посочените връзки на фигура
1, условно могат да бъдат разгледани следните
елементи на комуникационния процес, показани
в табл. 1.

Табл. 1. Характеристика на елементите в комуникационния процес
Характеристика
За настоящата разработка под комуникатор се разбира управленският персонал на всички
равнища, изпращача на съобщения, източника на информацията. Според Херберт Килман, комуникаторът трябва да притежава следните основни характеристики, за да осъществи ефективна и устойчива комуникация: „надеждност, атрактивност и сила”. [4]
Авторката Лилиан Глас разглежда процеса на комуникация и техниките на общуване, като
съвкупност от три момента: „вашето самочувствие, способността да въздействате на
другите и въздействието на другите върху вас” [7].
Изразява информацията, която източникът би желал да предаде. То не само информира,
но и оказва въздействие върху получателя му и формира поведение и отношение.
Лицето, за което е предназначена информацията и което я интерпретира. За реципиент се
приема всеки получател на информация, служител, подчинен или управляван персонал.
Изразява реакцията на получателя и прави комуникационния процес двустранен. Чрез нея
източникът на информация разбира, дали съобщението е декодирано по желания начин.
При този елемент се осъществява превръщането на идеите на източника в система от
символи и знаци, изразяващи целта на комуникатора.
Представляват способите и средствата, чрез които съобщението се предава на реципиента. Те са носители на посланието и могат да бъдат персонални (при контакт лице в лице)
и не персонални (чрез материални носители).
Представя процеса на преобразуване на съобщението в разбираем вид за реципиента и
изразява мисловния процес на получателя на информацията.
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Допълнителни

Елементи
Реакция

Комуникационен
шум

(продължение)
Характеристика
Изразява се чрез действията, които реципиентът предприема в резултат на полученото
съобщение. Реакцията на персонала показва степента на ефективно осъществената комуникация. Обменът на информация е ефективен, ако реципиентът демонстрира разбиране на съобщението на източника на информацията, и пристъпва към действия, очаквани от комуникатора.
Всеки фактор, който може да попречи на правилното декодиране на съобщението. Той е
съвкупност от не планирани въздействия, влошаващи процеса на комуникация и намаляващи ефективността му.

От посочените характеристики в табл. 1 става ясно, че всеки елемент от комуникационния
процес затваря пътя на предаваното послание.
По този начин ефективната и устойчива комуникация осъществява целите на съвременното
търговско предприятие.
Освен изяснените по-горе елементи на комуникационния процес, за осъществяване на комуникация са необходими и съответните канали
и среда.

предприятие. Изборът на определен канал и
среда за комуникация зависи изцяло от създадената ситуация. Всеки канал сам по себе си е
ефективен и притежава определени предимства
и недостатъци. Изборът на комуникационна
среда зависи изцяло от изпращача и се основава на неговата преценка.
3. Ефективност, критерии за ефективност и
устойчивост на комуникацията в управлението.
Според Велко Аврамов „Комуникацията е
ефективна, когато изразходваните ресурси са
минимални, а резултатите са положителни.”
и „Ефективната комуникация е двустранен
процес, който изисква практически умения и
от двете страни, участващи в комуникацията.” [2].
Николина Георгиева разглежда комуникациите като ефективни, когато „успяват да създадат в общуващите лица или организации образ, адекватен на мисълта, която предава
изпращачът на съобщението; когато нещата
са възприети така, както са били предадени,
когато няма други тълкувания; когато идеята
е възприета еднозначно” [6]. Възприемането на
предаденото съобщение зависи от интелекта на
комуникиращите, от възможностите им за разбиране на различните ситуации.
Благовест Георгиев изказва твърдението, че
„Ефективната комуникация не е непременно
тази, която осигурява най-богата информация или възможно най-еднозначно интерпретираната информация.” [5].
„Ефективна е тази комуникация, при която
богатството на информационния носител
съответства на сложността на проблемната
ситуация.” според Крейтнър и Киницки. [10].
За целите на настоящата разработка, авторите възприемат определението, че „Ефективността на комуникацията изразява способността да се постигне реакция на подчинения,
насочена към изпълняване на желани действия”.
Ефективността на комуникацията във всеки
един случай се измерва с това до каква степен
участниците в общуването са разбрали посла-

3. Канали и среда на комуникационния процес
Проблемите в комуникацията в търговските
предприятия най-често се дължат на несъответствие между използваната среда за комуникация и комуникационен канал. В съвременния
етап на развитие съществуват множество разнообразни средства и форми на комуникация,
чрез които може да се предаде необходимата
информация.
На фиг. 2 са показани най-често използваните канали и среда за комуникация при управлението на търговския персонал.
Както елементите на комуникационния процес, така и каналът за комуникация изразява
взаимовръзките между участниците в общуването. Средата за комуникация показва използваните средства за комуникация в избрания канал.
Канали за комуникация

Устни
с
р
е
д
а

Писмени

Невербални Сложни
Мимики

Речи

Писма
Жестове

Телефон

Бюлетин
Гримаса

Компютърно
базирано
общуване

Фиг. 2. Канали и среда на комуникационния процес в търговското предприятие

Посочените на фиг. 2 канали и среда на комуникация представят основните възможности
за предаване на информация в търговското
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Устойчивото развитие на комуникационния
процес изразява възможността на търговското
предприятие да постави основите на една относително стабилна на външни въздействия комуникация, която ще служи за изпълнение на поставените цели.
Ефективността и относителната устойчивост
на комуникацията зависят от различни фактори,
които съпътстват процеса на предаване и възприемане на информацията като: възрастовите
различия между участниците в комуникацията,
престижността на комуникатора, социалните
роли на участниците и други.
Устойчивостта и ефективността в комуникацията се постигат чрез различни механизми на
взаимодействие между ръководители и подчинени, посочени в табл. 2. В нея са предложени и
критерии за оценка на ефективността и относителната устойчивост на комуникациите.

нието на комуникатора. Поради това цел на
участниците е да направят всичко възможно да
улеснят процеса на комуникация.
Едно от тълкуванията на „устойчив” е „Който
е издръжлив” [1], или стабилен, непроменлив,
постоянен.
Във връзка с настоящата разработка, авторите са на мнение, че: „В сферата на търговското предприятие комуникацията е относително устойчива, за да отговаря на променящите се икономически условия, в които функционира търговското предприятие”. Непроменливостта на комуникацията при изменящи се
външни условия би довела до неефективност.
„Устойчивостта на комуникационния процес в
търговското предприятие не е константна
величина.
Относителната
устойчивост
трябва да съответства на условията в настоящия момент.”.

Критерии

Механизми

Табл. 2. Механизми и критерии зa постигане на ефективна и устойчива комуникация
Елементи
Характеристика
Приобщаване
Изразява се в приобщаване на персонала към процеси, свързани с анализиране и
планиране на дейността на търговското предприятие.
Участие
Участието на персонала в процеси на вземане на решение, създава в тях чувство за
принадлежност и лоялност към търговското предприятие.
Значимост
Изразява готовността на подчинените да работят за постигане целите на търговското
предприятие.
Добра осведо- Когато страните в комуникацията разбират същността на предаваната информация,
меност
ефективността нараства.
Избягване
на Ефективната комуникация изисква доверие към подчинените за изпълнението на поспристрастие
тавените им задачи.
Съпричастност
Стремежът на мениджърите да решат проблемите на подчинените предизвиква лоялност от тяхна страна, което повишава ефективността на комуникацията.
Слушане и чу- Внимателното изслушване и възприемане по време на комуникацията увеличава стеване
пента на нейната ефективност.

Съобразно представените в табл. 2 механизми на взаимодействие и критерии за оценка
на комуникациите, търговското предприятие
може да изгради един относително стабилен и
ефективен комуникационен процес между управляващи и подчинени. Ефективното и устойчиво развитие на всяко търговско предприятие
предполага безпрепятствено предаване на инУмения на получателя - ключов фактор
при избор на комуникационен канал и
среда.
Взаимодействие - изразява обменът на
информация и обратната връзка, която
изразява реакцията на получателя на
съобщението.

формацията, тъй като качеството на обмена
влияе пряко върху реализацията на целите.
За да бъде ефективна комуникацията, тя
трябва да се осъществява чрез използването на
ефективни и относително устойчиви канали и
среда за комуникация, които да отговарят на
критериите, посочени на фиг. 3.

Критерии за
ефективност и
устойчивост на
комуникационнит
е канали и среда

Въздействие - използване на комбинация от канали за постигане на поголямо въздействие върху реципиента, от
което зависи и ефекта от комуникацията.

Наличност - оценка на наличните за
предприятието ресурси и определяне на
среда за комуникация, която да използва.
Цена - в зависимост от важността на
предаваната информация се избира канал
и среда, отговарящи най-пълно на
потребностите на предприятието.
Скорост - избор на канал и среда за
комуникация въз основа на скоростта, с
която трябва да достигне съобщението.

Фиг. 3. Критерии за ефективност и устойчивост на каналите и средата за комуникация
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Посочените на фиг. 3 критерии изразяват позицията на авторите, че изходът от комуникацията зависи от избора на подходящ канал и среда за комуникация. Те трябва да са съобразени
с ресурсите на предприятието, желания ефект
от обмена на информация и поставените цели.

4. Осъществяването на ефективна и относително устойчива комуникация между
мениджъри и подчинени спомага за постигане на поставените цели и ускорено
развитие на търговското предприятие,
както и за икономически просперитет.
5. Авторите смятат, че посочените характеристики, канали и среда на комуникационния процес, могат да се използват в
практиката на търговските предприятия
за премахване на бариерите в управленския процес на общуване между мениджъри и подчинени и постигане целите
на търговското предприятие.

Заключение
От изложените позиции по отношение на комуникацията, елементите на комуникационния
процес, както и средата и каналите за предаване на информация, могат да се обобщят следните изводи:
1. Комуникацията е основен способ за предаване на информация между две или
повече лица, която трябва да бъде достатъчно ясно и отчетливо осъществена, с
цел постигане на желаното въздействие
върху реципиента.
2. Ефективността на комуникацията се изразява чрез постигнатия ефект върху получателя на предаваната информация,
както и чрез неговите последващи действия. Когато дейностите на получателя на
информацията отговарят на очакваните
от комуникатора се приема, че комуникацията е успешна и ефективна.
3. Чрез осъществяване на ефективна и относително устойчива комуникация между
отделните звена в търговското предприятие, както и при управлението на търговския персонал може да се намали времето за постигане на поставените цели.
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MANAGEMENT OF PERSONNEL IN THE COMMERCIAL ENTERPRISE BY AN
EFFECTIVE AND SUSTAINABLE COMMUNICATION
Ventsislava Nikolova, Svetla Panayotova
Technical University, Gabrovo, Bulgaria
Abstract
Management of the staff in the commercial enterprise is implemented in the vertical and horizontal direction in relation to their hierarchical levels. In the process of communication between controls and managed is preferentially used
communication in the form of messages and information. The purpose of this contribution is to examine the process of
efficient and sustainable communication, as a prerequisite for successful management of personnel in the commercial
enterprise. To achieve the formulation, the authors present process of communications, environment, and channels for
the transmission of information. The results of the analysis will serve to remove barriers in the management process of
communication between managers and subordinates and achieve the objectives of business enterprise.
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РАЗВИТИЕТО НА КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА SPA И WELLNESS
ЦЕНТРОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
Галина Куртева, Мария Монова-Желева, Янислав Желев
Бургаски свободен университет, Бургас
Резюме
През последното десетилетие SPA и Wellness индустрията (SPA - здраве чрез вода; Wellness - приятно преживяване) навлезе широко в индивидуалния график на съвременния човек. Общото наименование „СПА туризъм” у нас се използва, за да обозначи няколко сходни форми на туризъм: балнеотуризъм, SPA и Wellness. Утвърдено е схващането, че балнеотуризмът се характеризира с ефективно лечение и рехабилитация, осъществявани под медицински контрол, докато SPA и Wellness се свързват с процедури за отпускане и постигане на комфорт на тялото и душата, основани на различни природни ресурси. Успехът на една туристическа дестинация e
невъзможен без квалифициран, амбициозен персонал, който следи за иновациите и тяхното внедряване в практиката. Освен това в съответствие с тенденцията на ръст в туристическата индустрия, респективно нарастващия
интерес към „СПА туризъм”, най-голямото предизвикателство е адекватното паралелно развитие на човешките
ресурси, които са в основата на разработването и развитието на предлагания туристическия продукт. В този контекст, настоящата статия представя накратко резултатите от изследване, насочено към разкриване на нуждите
от квалификация и изисквания за специфични умения за различните специалисти, предлагащи SPA и Wellness
услуги в България. Изследването е извършено през 2012 г. в рамките на международен проект E-TRAWELSPA
(e-Training for Wellness in SPA Services) №LLP-LdV-TOI-2011-RO-022. Проектът е съфинансиран от програма Леонардо да Винчи, секторна програма „Трансфер на иновации”. Освен основните резултати от изследването са
представени и някои обобщения, изводи и заключения.
Ключови думи: Устойчиво развитие на SPA и Wellness центрове; Квалификация на персонала, е-Обучение.
Key words: Sustainable Development of SPA and Wellness Centres; Qualification of the Personnel; e-Training.
JEL: I18, I25, М12, М14, М51.

-

Кои са темите, по които предлагащите
SPA и Wellness услуги биха желали да
задълбочат своите познания?
- Какво е отношението на предлагащите
SPA и Wellness услуги към възможностите за развитие на индивидуалната им
компетентност чрез участие в специализирани курсове по управление и администриране на SPA и Wellness центрове?
За осигуряването на тази информация се
проектира подходяща форма на въпросник,
включващ следните типове въпроси:
- въпроси, свързани с профила на респондента;
- въпроси, разкриващи отношението на
респондента към необходимите умения и
компетентности за качествено изпълнение на служебните задължения;
- въпроси, свързани с отношението на
респондента към развитие на индивидуалната компетентност;
- въпроси, разкриващи конкретната потребност на респондента от нови знания.
Анкетата съдържа предимно въпроси от затворен тип, т.е. с ограничени възможности за избор. Този тип въпросници позволяват бързото и
ефективно събиране на информация от много
на брой анкетирани. Така се постига масовост и

Увод
В съответствие с тенденцията на ръст в туристическата индустрия, респективно нарастващия интерес към „СПА туризъм”, найголямото предизвикателство е адекватното паралелно развитие на човешките ресурси, които
са в основата на разработването и развитието
на предлагания туристическия продукт.
В този контекст, настоящото изследване е
насочено към проверка на състоянието и разкриване на конкретните потребности и нуждите
от квалификация и изисквания за специфични
умения за различните специалисти, предлагащи
SPA и Wellness услуги.
1. Концепция и цели на изследването
С оглед на изследователската цел, като необходима можем да идентифицираме информацията, която дава отговор на следните въпроси:
- Какви специалисти работят в заведенията, предлагащи SPA и Wellness услуги?
- Какви умения и компетенции трябва да
притежават
предлагащите
SPA
и
Wellness услуги?
- Какви начини използват предлагащите
SPA и Wellness услуги за своето професионално развитие и обогатяване?
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представителност на изследването, както и
ефективност при обобщаването на данните и
анализа им. Адресатите на анкетното проучване
са работещите в сферата на SPA и Wellness
услугите. Проучването е направено в найпредпочитаните СПА дестинации в България Хисар, Велинград, Сандански, Банско, Бургаска
област.

бизнес. 19% са посочили като своя работна позиция администратор или рехабилитатор. Липсата на управленска практика при тях няма да
попречи да изразят отношението си към възможностите за развитие на индивидуална им
компетентност.
Половината от анкетираните са с образователна степен магистър (48%), а само 19% от
всички респонденти са с образователна степен
специалист. Средната възраст на участниците в
извадката е 41–50 години (33%). Делът на респондентите на възраст до 40 години е 31%, а
тези на възраст над 50 години са 37% (една
четвърт от респондентите са на възраст между
51 и 55 г., а делът на респондентите над 55 г. –
12%). Това относително равномерно разпределение на респондентите създава предпоставки
за приемственост между различните възрастови
групи.

2. Преки резултати от анкетното проучване и
анализ на информацията
2.1. Профил на респондентите
Въпросникът бе попълнен от 52 респондента,
работещи в туристически обекти, предлагащи
SPA и Wellness услуги, като 38% от тях работят
в СПА хотел, а 15% в СПА център. Профилът на
респондентите е изразен чрез години опит в
сферата на SPA и Wellness услугите; наличие
на управленски функции и отговорности; образователна степен и специалност. Следващата
диаграма представя извадката според опита в
сферата (фиг. 1).
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2.2. Отношение на респондентите към необходимите умения и компетентности за качествено изпълнение на служебните задължения
Преди да се установят потребностите от обучение на заетите в сферата на SPA и Wellness
туризма е необходимо да се идентифицира текущото състояние на квалификацията и компетентността им.
Според 58% от респондентите кандидатите
за работа в обектите, в които те работят не отговарят на очакванията им за степен на компетентност и квалификация. Това ни дава основание да предположим, че неудовлетворените
респонденти биха били по-склонни да се възползват от различни възможностите за обучение и развитие на персонала. Това не означава,
че удовлетворените респонденти (42%) не са
склонни да инвестират в повишаване квалификацията на своите служители.
Уменията на кандидатите за работа при назначаване се оценяват практически и теоретично.
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Фиг. 1. Разпределение на респондените по години
опит в сферата, в която работят в момента

Наред с продължителността на опита в сферата на SPA и Wellness услугите, за определяне
на профила на извадката е важно и наличието
на управленска практика. Този критерий е важен
за предмета на изследването, тъй като обучението на заетите в сферата на SPA и Wellness
услугите до голяма степен зависи от отношението на хора с управленски функции и техните
способности и умения.
75% от анкетираните са с управленски функции (генерален мениджър, директор, началник
болница, началник лечебно заведение). Тяхната
оценка за нивото на компетентност и умения на
персонала, предлагащ SPA и Wellness услуги е
предпоставка за повече или по-малко интензивно търсене на възможности за развитие на професионалните познания. 6% са собственици на
обекти, предлагащи SPA и Wellness услуги и
отношението им към компетентността и квалификацията на персонала е в корелация от стремежа им към развитието на конкурентоспособен

Практическо
19%

Без оценяване
15%

Теоретично
2%

Практическо и
теоретично
64%

Фиг. 2. Разпределение на респондентите според
начина, по който оценяват уменията на кандидатите за работа

Фиг. 2 показва, че 63% от респондентите
предпочитат да оценяват теоретичните знания и
практическите умения на кандидатите за работа.
Само 10% назначават кандидатите за работа
без оценяване (въз основа на представяне на
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документи за придобита квалификация и компетентност в определена област). Не малка част
от респондентите (21%) оценяват само практически уменията на кандидатите за работа.
Новоназначените служители в SPA и
Wellness центровете се подготвят за изпълнение на служебните си задължения, като преминават през специфично обучение. Найпредпочитаният от респондентите подход за
обучение е „запознаване на новия служител с
естеството на работа на място от човек на персонала” (58%), следващото предпочитание е
към „теоретичната и практическа подготовка”
(27%), а 15% от респондентите посочват, че новоназначените служители преминават само
през период на практическа подготовка. Наймалко прилаганите подходи са „обучението на
новоназначения служител в друго заведение с
аналогичен профил, където има утвърдена
практика”, обучение на новоназначените служители чрез „теоретична подготовка” и „по специална програма”.
Едва 10% от респондентите обучават новоназначените си служители в специализирани
центрове за квалификация.
За да се оформи цялостният профил на служителя в SPA и Wellness центровете, респондентите са посочили в свободен текст най-често
липсващите качества в новопостъпващите служители и мнението си за най-важните компетенции и умения, които трябва да притежава служителят в SPA и Wellness центровете.
Отговорите са обобщени и в последствие са
групирани по следния начин:
- Относно вътрешната убеденост на кандидата за работа – според респондентите новопъстъпващите служители нямат
желание за работа, възприемат работния
процес единствено като източник на доходи, не са достатъчно мотивирани, нямат амбиция за самоусъвършенстване,
не проявяват инициативност, не се забелязва креативност при изпълнение на
възложените им задачи.
- Относно знанията на кандидата – според
респондентите теоретичната и практическа подготовки на кандидатите не е
добра, не умеят да прилагат на практика
теоретичните познания, самите теоретични знания, които имат кандидатите са
много повърхностни, повечето нямат
чуждоезикови познания.
- Относно личностните качества на кандидата – според респондентите кандидатите, нямат хъс и търпение да се учат и да
развиват професионални умения, не са
прецизни при изпълнение на професионалните си задължения, не умеят да оп-

ределят приоритетите си и да организират работното си време, не желаят да
поемат отговорност, трудно комуникират
с клиенти и колеги, не винаги проявяват
коректност и колегиалност.
На диаграмата от фиг. 3 са представени
обобщени резултати съгласно мненията на експертите за компетентността, необходима на
служителя на SPA и Wellness центъра.
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Фиг. 3. Разпределение на респондентите, според
мнението им за трите най-важни необходими компетентности, които трябва да притежава техния
служител

По отношение на уменията са обособени три
групи умения:
- Умения да работи с хора - от посочените
отговори на респондентите, това умение
е събирателно от вежливост (31% от
респондентите), комуникативност (42% от
респондентите, екипна отговорност, колегиалност (56% от респондентите), умение
за работа с клиенти (33% от респондентите).
- Умения да се удовлетворяват изискванията на клиентите - Точна преценка на желанията на даден клиент, Професионално изпълнение на задачите, Професионална компетентност и способност да се
прилагат на практика теоретичните познания, Умения да се анализират претенциите на клиента, Умения да се диагностицира правилно състоянието на клиента
и да се препоръча най-подходящата SPA
и Wellness услуга. Най-голям (27%) е относителния дял на респондентите, посочили необходимостта от умение да се
предлагат услугите на хотела, според
желанието и състоянието на клиента,
умение да диагностицира, анализира и
т.н.
- Професионални умения и личностни качества - включени са умения, които могат
да се използват за характеристика на
личността, като: усърдност, трудолюбие,
отговорност (прецизност и принципност),
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инициативност, опитност, вземане на
правилно решение, търпение и коректност, организираност, хъс за работа,
владеене на чужди езици, съобразителност, желание за повишаване на квалификацията (амбиционост), самоусъвършенстване, сръчност, бързина, креативност, визия. В тази група най-голям е относителният дял на респондентите (27%)
посочили прецизното изпълнение на
служебните задължения и принципността
в работата като необходимо умение за
служителите в SPA и Wellness центровете.

2.4. Отношение на респондентите към курсовете за обучение – форма, продължителност,
честота, тематика
Обобщението на отговорите на анкетата показва, че респондентите участват в обучения,
свързани с управлението и администрирането
на SPA и Wellness центрове, когато тези възможности са препоръчани от други лица, колеги
и т.н (56%), не е малък и делът на тези (37%),
които сами следят възможностите и редовно се
включват в обучения за повишаване на квалификацията. Само 8% от респондентите не се
интересуват от възможностите за повишаване
на квалификацията си. Високият процент на
участвалите (общо 93%) в обучения показва, че
има търсене на възможности за повишаване на
квалификацията на служителите и практическата реализация на тези възможности е голяма.
Относно тематиката на посетените от респондентите курсове обработените резултати
показват, както следва:
- тясно специализирани – 56% от респондентите;
- медицина – 23%;
- управление на човешките ресурси – 23%;
- общо управленски курсове – 25%;
- икономика – 4% от респондентите.
Честотата и продължителността на посещаваните курсове за обучение разкриват склонността на индивида да инвестира време в допълнително обучение за професионално си развитие и обогатяване. От фиг. 5 се вижда, че половината от участниците в проучването са посещавали курсове с продължителност до 3 седмици. Не е малък и делът на респондентите
(40%), обучавани от 1 до 3 месеца. Добър показател е фактът, че 54% от респондентите посещават различни курсове за обучение веднъж в
годината, а 8% се включват в курсове за обучение два пъти в годината.

2.3. Отношение на респондентите към развитие на индивидуалната компетентност
Отношението на една личност към собственото й професионално развитие и осъзнатата
потребност от себереализация в областта, в
която работи е мотиватор за търсенето на различни възможности за постигане на желана степен на компетентност. Това е причината в изследването да се включат въпроси, с които да се
оцени нагласата на респондентите за поддържане и повишаване нивото на професионалните
им знанията и умения.
Наблюдава се, че респондентите предпочитат четенето на професионална литература
(30%) и използването на онлайн източници блогове, специализирани медии и др.(27%) като
алтернативи за получаване на знания. 28% от
всички респонденти са декларирали, че предпочитат да се обучават чрез посещение на лекции,
участие в семинари и специализирани курсове.
Индивидуалното обучение – чрез ментор и консултант (5% от респондентите) и електронното и
онлайн обучение (9% от респондентите) са сред
най-малко предпочитаните начини за професионално развитие и обогатяване (фиг. 3).
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Фиг. 5. Разпределение на респондентите според
продължителността на обучението, в което са
участвали

Ако се абстрахираме от честота на участие
на респондентите в курсове за обогатяване на
знанията им и повишаване на квалификацията,
можем да отбележим положителния факт, че
84% от тях отговарят положително на въпроса
за практическата приложимост на знанията, кои-

Фиг. 4. Разпределение респондентите според найпредпочитания начин за професионално развитие
и обогатяване
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то получават при това обучение. Само 16% от
респондентите посочват, че по-скоро не намират практическа приложимост на знанията, които са получили. Предположенията за такъв отговор също не са изследвани, но може да се
предположи, че очакванията на респондентите
за знанията, които ще получат от избран обучителен курс не са били удовлетворени.
Обобщаването на резултатите позволява да
направим извода, че участниците в анкетното
проучване са професионалисти в сферата, в
която работят, познават най-популярните стандарти, модели на управление и добри практики
в работата на SPA и Wellness центровете и имат
положителна нагласа за поддържане и повишаване на индивидуалната си компетентност и
квалификация. Това позволява изследването да
се насочи към установяването на конкретните
потребности от нови знания на заетите в сферата на SPA и Wellness услугите.

биха желали да посещават езикови курсове.
Другите теми, по които респондентите биха желали да повишат компетентността си са в сферата на специализиращите курсове за предлагащи SPA и Wellness услуги (10%), мениджмънта и работата с клиенти (по 8%), организация на
труда и PR стратегии (по 4%). 2% от респондентите биха желали да получат обучение по разработване на проектни предложения, финансирани по Европейски програми, за усъвършенстване дейността на SPA и Wellness центрове.
Заключение
Изводът, който можем да направим въз основа на отговорите на респондентите на въпрос
20 и 21 е, че потребностите от обучение са в
сферата на общия мениджмънт на SPA и
Wellness центрове. Темите, които е необходимо
да се разяснят, за да се повиши индивидуалната компетентност на служителите са:
- иновации в SPA и Wellness услугите;
- разработване на стратегии за развитие
на SPA и Wellness центрове,
- организация на дейността на SPA и
Wellness центровете, в т.ч. приложение
на IT технологии.
- управление на човешките ресурси, в т.ч.
мотивация на персонала и изграждане на
екип;
- маркетинг на SPA и Wellness услугите, в
т.ч. изграждане на маркетингови, рекламни и PR стратегии, изучаване поведението на потребителя, работа с клиенти, изграждане на имидж.
56% от участниците в анкетното проучване,
декларират, че обучението на управленския и
административния персонал трябва да се провежда веднъж годишно. 39% от респондентите
посочват дори, че обучението трябва да се провежда два пъти годишно. Това означава, че
участниците в проучване оценяват високо необходимостта от повишаване на индивидуалната
компетентност.

3. Потребности на респондентите от нови
знания
За да установим конкретната потребност от
нови знания, участниците в анкетното проучване бяха помолени да посочат по какви теми биха желали да получат по-задълбочени познания,
за да разрешават по-лесно проблемите, възникващи в процеса на изпълнение на служебните
им задължения.
Наблюдава се, че респондентите (31% от
тях) търсят знания най-вече в сферата на нововъведенията и приложение на иновационни
технологии в SPA и Wellness услугите. На второ
място, 29% от респондентите, биха желали да
получат познания по управление на човешките
ресурси, като 13% конкретизират, че имат проблем с мотивацията на персонала и биха се обучавали по тази проблематика. Толкова (13%) е и
относителният дял на респондентите желаещи
да задълбочат общите си познания по маркетинг и реклама на SPA и Wellness услуги. 15% от
респондентите посочват, че проблемите им
произтичат от липсата на езикови познания и

DEVELOPMENT OF KEY SKILLS AND COMPETENCE OF STAFF - PREREQUISITE
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SPA AND WELLNESS CENTERS IN
BULGARIA
Galina Kurteva, Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Abstract
During the last decade the spa and wellness industry (SPA – health through water; Wellness – a pleasant experience) has taken up a major part of the personal schedules of contemporary man. The umbrella term 'spa tourism' is currently used in this country to denote several similar forms of tourism: balneotourism, spa and wellness. It is a widely
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spread belief that balneotourism is characterized mainly by effective treatment and rehabilitation carried out under medical control while spa and wellness are associated with procedures for granting relaxation and comfort to the body and the
soul, using various natural resources such as mineral water, essential oils, therapeutic mud, volcanic stones, etc. The
quality of the services in spa and wellness centers directly impacts the health, functional activity, work capacity and selfconfidence of people. The success of a tourist destination is impossible without well qualified and ambitious staffs who
keep an eye on innovations and their implementation. Besides, in line with the trend of growth in the tourist industry, respectively the increased interest in spa tourism, the biggest challenge is the adequate parallel development of human
resources which underpin the design and development of the tourism product that is offered. In this context, this paper
summarizes the results of a study aimed at detecting training needs and requirements for specific skills for different specialists offering SPA and WELLNESS services in Bulgaria. The study was conducted in 2012 as part of an international
project E-TRAWELSPA (e-Training for Wellness in SPA Services) №LLP-LdV-TOI-2011-RO-022. The project is cofunded by the Leonardo da Vinci sectoral program “Transfer of Innovation”. Besides the main results of the study are
presented and some conclusions, findings and conclusions.
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Резюме
Развитието на пазара, в който основният ресурс е човешкият фактор, започва да налага своите ограничения.
Специалистите в технологичната сфера, които имат качества над средните, са сравнително неголяма група, която не нараства с достатъчно бърз темп поради редица фактори – от демографски и социални до качествени, какъвто е ИТ образованието в България. Необходими са комплексни усилия на образователни, държавни, браншови и организационни структури за преодоляване на проблемите в сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).
Ключови думи: информационни технологии (ИТ), заетост, образование.
Key words: IT, employment, education.
JEL: E24, I20, I29, L86.

-

ефективността на многостранни научноизследователски екипи;
- търсенето и намирането на нови пазарни
ниши;
- методите и процесите на образование;
- обхвата на обучение, като го разширява в
рамките на целия човешки живот.
Съвременни изследвания в сектора показват,
че ИТ компаниите изпитват сериозен недостиг
на специалисти, въпреки много добрите условия
за работа, възнаграждение и възможности за
кариерно развитие.
Изведената основна причина за това е, че
икономиката на страната създава повече работни места за ИТ специалисти, отколкото образователните структури осигуряват към момента. С
динамиката на икономическите процеси този
недостиг ще се изостри. Информацията показва,
че броят на завършилите специалности в областта на математиката и компютърните науки е
едва 3,9% от всички. Този процент е още поозадачаващ, когато се направи сравнение със
същия показател за ЕС – средно ниво от 9,2%.
Причините за това могат да се търсят в много посоки. Позитивизъм може да се открие в
твърденията на колеги университетски преподаватели, че все още страната разполага с найважния инструмент за решаване на проблема, а
именно – висше техническо образование на
добро ниво.
Основната цел на настоящата публикация е
да се анализират някои процеси в ИТ сектора и
да се изведат конкретни възможности за преодоляване на дебаланси по отношение на квалификацията и заетостта.

Увод
В съвремието информационните технологии
играят също толкова важна роля, както инженерните науки, физиката и химията. Влиянието,
което оказва развитието на сектора „Информационни и комуникационни технологии” (ИКТ)
върху цялостното развитие на обществото, е
многоаспектно.
Въздействието на ИКТ е в две основни насоки – като технология с общо предназначение
потребителите постепенно увеличават уменията
си за работа и изискванията за заемане на определена длъжност се увеличават. От друга
страна, в някои високотехнологични производства, които традиционно изискват специализирано знание от работниците, вече могат да се използват по-ниско квалифицирани кадри заради
пълната автоматизация на производствените
процеси. Технологиите в известен смисъл „изравняват” уменията в различни сектори и по този начин улесняват миграцията на заетост от
сектор в сектор. При голяма разлика в заплащането между два сектора това може да доведе до
сериозни проблеми. Внедряването на комплексни системи за управление на предприятията
(ERP, CRM) и организационните иновации често
срещат силна съпротива от служителите, защото им се налага да се променят определени
бизнес процеси или защото губят специфична
власт в резултат на информационната несиметричност.
Във всички случаи внедряването на информационни технологии (ИТ) има подчертано иновативен ефект, променяйки [5]:
- начините на производство;
- формите на коопериране и съвместен
бизнес в глобален мащаб;
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рена позиция са необходими средно около два
месеца.
Разпределението на заетите в сектора по региони не е пропорционално, но е показателно.
Стойностите в проценти са: Северозападен (СЗ)
– 7,5; Северен централен (СЦ) – 9,7; Североизточен (СИ) – 14,4; Югоизточен (ЮИ) – 8,6; Югозападен (ЮЗ) – 46,2; Южен централен (ЮЦ) –
13,6. Водещи центрове са София, Варна и
Пловдив. Всички райони в страната изостават
значително по отношение на технологичния/иновационен потенциал за растеж, готовност за използване на ИКТ и използване на ИКТ.
Докато средните разходи на ЕС за научна и
развойна дейност са 1,99% от БВП (2002 г.), в
България стойността на този показател е 0,49%
(спрямо поставената от Лисабонската стратегия
цел от 3%).
Наблюдава се ясна тенденция, подобна на
тази в ЕС, разходите за научна и развойна дейност да се концентрират в най-развитите райони.
Например, 80% от всички разходи са направени
в Югозападния район (основно в столицата). В
същото време, тази относителна концентрация
на научна и развойна дейност се дължи до голяма степен по-скоро на направените публични
разходи и висшите образователни институции,
отколкото на обема на разходите, направени от
производствените предприятия.
След 2008 г. се отчита двупосочно движение
на пазара на труда в ИТ сектора. При насочените основно към българския пазар компании се
наблюдават съкращения на служители, а при
ориентираните към експорт софтуерни компании тенденцията е обратната – там кадри отново не достигат, а пазарът на труда започва да
прегрява по същия начин като преди кризата.
Продължаващите съкращения на персонал в
технологичните компании, ориентирани основно
към продажби на вътрешния пазар, се дължи на
намаляване на държавните поръчки и на замразяване на инвестициите в разработката на приложен софтуер от страна на малките и средни
компании. Това засяга именно ориентираните
към България бизнеси, които изпитват сериозни
сътресения.
Бизнесът очаква забавяне в темповете на
наемане на нови служители в периода януаримарт 2013 г. Това показват данните от редовното тримесечно проучване на компанията за подбор на персонал Manpower. Според резултатите
от проведената сред 750 работодатели анкета
едва една от всеки седем компании в страната
предвижда наемане на хора през първото тримесечие на 2013 г.
Тенденциите сочат, че IT-индустрията ще
продължи да бъде най-процъфтяващият бранш.
Работодателите от сектора отчитат сравнително

1. Тенденции пред заетостта в сектор ИКТ
По данни на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма (МИЕТ) към края на
2011 г. в ИКТ сектора у нас са работили около
35 хил. души, от които над половината са заети
в телекомуникациите. В момента обаче почти
20% от анкетираните компании декларират, че
не наемат нови работници.
За първи път откакто провеждат подобно
проучване в страната, от министерството отчитат отрицателен коефициент на заетост. Това
означава, че делът на работодателите, които
смятат да съкращават персонал – а именно 17%
от анкетираните, е по-висок в сравнение с дела
на работодателите, които планират да наемат
хора през следващото тримесечие – общо 13%.
В експортно ориентираните компании няма съкращения, но по принцип пазарът на труда се
свива, особено в провинцията. Освен съкращения или липса на нови работни места обаче има
непотвърдени данни за забавени плащания на
заплати. От друга страна, аутсорсинг фирмите и
софтуерните компании с доминиращи външни
пазари продължават на висока скорост с нови
назначения. Подобна тенденция според експертите от бранша е типична за индустрията в годините преди кризата.
Наетите лица по трудови и служебни правоотношения в дейности в областта на информационните технологии се увеличават постоянно,
но те са с много малък относителен дял в съвкупността на заетите лица. Този дял бележи
тенденция на непрекъснато нарастване – от 0,3
на сто за 2009 г. до 0,48 на сто за 2011 г. Наетите общо заемат сравнително висок дял, който
нараства значително. На база предходен период, темпът им на нарастване се забавя за 2007
г., след което плавно се увеличава до края на
2009. За 2010 г. нарастването е с 21,67 на сто
(1,96 хил.), което е и най-голямото нарастване
[1].
Ръстът на приходите в сектора се отразява
положително на броя заети работни места. През
2011 г. бройката заети в технологичните компании е нараснала с 10% спрямо 2009 г. Очакванията за ново увеличение с 10% през 2012 г. се
покриват с предварителните данни. Наблюдава
се и нарастване на средната работна заплата,
като през изминалата година тя достига 2 388
лв., или с 9% повече от предходната. Според
БАСКОМ служителите в софтуерната индустрия
са едни от най-добре платените професии в
страната. Независимо от добрите доходи и условия на работа в сектора, се затвърждава тенденцията за недостиг на добре подготвени кадри. Според данните на браншовата организация
средно във всяка от компаниите има по осем
незаети работни места. За запълване на отво-

49

ТЕНДЕНЦИИ НА ЗАЕТОСТТА В СЕКТОР „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

собствени продукти или обслужват свои клиенти
в чужбина от България. Някои от тях са типични
аутсорсинг компании, които работят като изнесени отдели или звена към фирми извън България. Това е най-големият сегмент от ИТ компании в България. Сред тези компании възможностите са по-специфично разпределени и един
професионалист може да попадне както в компания, която просто изпълнява поръчка и на
практика реализира чужда идея, така и в иновативна компания, която работи върху собствени
продукти, изискващи много креативност и решаване на сложни технически задачи.
3) Третият вид компании осъществяват
предприемаческите ИТ начинания с относително малък брой служители. Това са обикновено
малки български, които разработват продукти за
външни пазари, или такива, които работят на
вътрешния пазар. Оперирайки в свръх конкурентна среда успяват да се утвърдят тези от тях,
които съумеят да разработят своя идея до работещ продукт и да го реализират най-често
сред компаниите с корпоративна структура. Работата в подобна компания е най-рискова, но и с
най-големи възможности за развитие и признание при евентуален реализиран успех.
ИТ предприемачите в момента изпитват найголеми затруднения в конкуренцията с останалите компании, предлагащи повече сигурност,
стабилност и йерархична реализация въпреки
понякога не толкова креативната работа. Именно креативността остава основен мотиватор и
притегателна сила на предприемаческите компании. Един от най-бързо развиващите се сектори е разработването на приложения за мобилни телефони и таблети – iOS, Android,
Windows. В тях дори малък екип или просто
един професионалист с добра идея е в състояние да постигне световен успех за удивително
кратко време, което е силен шанс за ИТ предприемачеството в България.
В демографски план данните показват, че
компютърната индустрия е доминирана от мъже,
като работещите в сектора жени са само 18%.
Това неравновесие между половете не е уникално за България и може да се види в цяла Европа и останалата част на света.
Специфичен проблем на заетостта в сектора
е възрастовата дискриминация (ИТ специалистите над 50 са първите, към които работодателите се насочват при съкращения, и последните,
когато търсят нови служители). Повечето работодатели в сферата на високите технологии отричат, че в тяхната компания има възрастова
дискриминация. Според анкетирани обаче, възрастовата дискриминация се проявява под различни форми: замразяване на заплати, помалко или никакви възможности за повишение,

оптимистични намерения за наемане през 2013
с нетен обзор на заетостта от +8%. Очакванията
остават стабилни в сравнение с предишната
година, но намаляват с 6 процентни пункта в
сравнение с предходната година [4].
2. Организация на заетостта в сектор ИКТ
Към момента различни статистически данни
показват, че в ИТ сектора са ангажирани около
50-60 хиляди души. Същевременно на годишна
база от българските университети излизат около 6 000 души с базова квалификация в сферата на информационните технологии и телекомуникациите. Но реално едва около една трета от
тях действително притежават знанията и уменията да започнат веднага работа като специалисти на най-ниското експертно ниво в технологичния сектор. Неизбежен е изводът, че в университетите студентите могат в най-добрия случай да получат добре систематизирани теоретични знания, които, ако бързо след това не бъдат свързани с реална практика, не биха им били полезни за професионална реализация.
Завършилите могат да избират сред няколко
типа компании:
1) Международни корпорации, които са направили свои развойни центрове или центрове за
поддръжка в България, вариращи като численост между 400 до 4 000 души персонал, които
предлагат възможности както за програмисти,
така и за системни администратори. В тях спецификата на работа се фокусира върху поддръжката и надграждането на вече изградени
продукти, но също и по създаването на нови
продукти на съответната компания. Именно за
този сегмент най-търсени в момента са софтуерните специалисти. Това е и групата експерти
с най-голям недостиг на ИТ пазара, тези специалисти получават и най-добри условия на работа в момента.
Внимателен анализ на бизнеса на тези софтуерни компании показва, че те реализират своите продукти на глобалния пазар на софтуер,
което на практика превръща техните служители
в хора, създаващи и развиващи продукти с основна капитализация извън България. Тези компании са обвързани със стандарти и процеси,
които важат за всички клонове и офиси по света,
което понякога прави работата в тях прекалено
администрирана, процедурна и блокираща креативността и иновациите.
2) Компании със среден размер, основно
чуждестранни, но и български, специализирани
в определен вид разработка на софтуерни продукти, системна и мрежова поддръжка. Поголямата част от тези компании са отворили
офиси в София, както и филиали в големите
областни градове. Тези компании разработват
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изолиране от обучения и програми за професионално развитие.
Някои ИТ професии обаче се оказват поустойчиви на тази тенденция, отколкото други.
Пример са системните архитекти и ръководителите на проекти, както и професионалисти с
тесни специализации като научно програмиране
или разработка на мобилни приложения – при
положение, че търсенето на тези специфични
умения продължи. По-сложна е ситуацията при
програмистите, тъй като уменията, които пазарът изисква от тях, се променят непрекъснато, а
професията им не предлага ясно очертан професионален път. Ако са над 40 и не актуализират уменията си, е вероятно да срещнат затруднения в бъдеще. Смяна на кариерата и стартиране на собствен бизнес са два от добрите варианти пред тях.
Наред с непрекъснатото овладяване на нови
умения, вертикалното израстване в кариерата
също дава по-голяма сигурност с увеличаването
на годините работен стаж. По-възрастните ИТ
специалисти на управленски позиции взимат повисоки заплати от колегите си под 40. Причините компаниите днес да са по-склонни да дават
предимство на по-възрастните кандидати за ръководни позиции е, че се нуждаят от хора, които
идват с необходимите умения и опит и могат да
се впуснат в работата веднага, отколкото от помлади кадри, които тепърва трябва да бъдат
обучавани.
Според анализаторите, ако не се предприемат конкретни мерки за подобряване на политиката по обучение на качествени кадри, необходими за софтуерния сектор, той ще пропусне
възможността за десетократен ръст през следващото десетилетие, а най-много ще удвои или
утрои размера си. След 3 години при добро развитие на индустрията ще трябват 3 пъти повече
програмисти и специалисти, които се занимават
с производството на софтуер. Прогноза е в резултат на анкета, направена сред членове на
браншова организация, която обединява близо
40% от софтуерните компании в България [3].
Първата стъпка към решаването на тези
проблеми е промяната на образователната система. Предложението на браншовите организации е да се създаде съвет, който да обединява
индустрията на знанието, образователните институции и държавата; да се определи посоката
за развитие на технологичното обучение и начините, по които това да се случва.
Втора възможност е да се създадат условия
за завръщане на специалисти, обучавани извън
страната. Според работодателите вече се въвеждат подобни практики, които са резултат от
целенасочената политика на браншовата организация в чужбина. В перспектива от софтуер-

ните компании считат, че има възможности да
бъдат привлечени външни специалисти. Ориентацията е към експерти от съседни страни плюс
Източна Европа и Русия. Връщат се добре подготвени специалисти, не толкова от Европа, а от
САЩ и Канада. Перспективно е създаването на
развойни центрове в съседни държави.
За да се подобри бизнес средата през последните години ИТ сектора в България е сред
най-активните участници на местния пазар на
труда по отношение на привличането на работници и служители, кариерното им развитие и
мотивация. Във връзка с нестабилните икономически условия много мултинационални компании въвеждат превантивни мерки. В резултат,
мениджърите от поделенията на тези компании
в България също работят по въвеждането на
утвърдените практики.
Технологичната индустрия расте и съответно
конкуренцията за талантливите експерти се
изостря, търсенето на професионалисти започва да изпреварва предлагането, компаниите се
състезават, като предлагат различни пакети,
включващи както възнаграждение, условия на
работа, възможности за развитие и т.н., които не
са характерни за останалите сектори в страната.
Конкуренцията вече е пренесена и в университетите, където още на ранен етап компаниите се
опитват да отличат силно представящите се
студенти.
В квалификационно отношение, като цяло
компютърните специалисти обикновено са повисоко образование от останалите работници. В
България малко над 50% от ИТ и телекомуникационни специалисти притежават бакалавърска
или по-висока степен. Други 26% от заетите в
бранша смятат да подобрят уменията си чрез
обучителни мероприятия. Въпреки високите
проценти обаче, по данни на висшите учебни
заведения, през последните години се наблюдава спад на броя на младите хора, които учат
информационни технологии в училище и в университета.
В резултат от появилите се тенденции, към
сектора започват да се насочват хора, които
нямат необходимите качества и квалификация,
но са привлечени от възможността за по-добри
от средните доходи. Хора с недостатъчна квалификация се опитват да започнат работа като
програмисти, регистрирани са и случаи, при които в определени компании са попаднали хора
без никаква квалификация.
Изводи и препоръки
Липсата на достатъчно и квалифицирани
кадри е основната спънка пред растежа на софтуерната индустрия в България. За целта от
бранша са изработили документ със стратеги-
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чески изисквания на софтуерната индустрия за
реформа на образователната система.
Тази индустрия може да порасне в пъти и да
има още по-голям положителен ефект върху
обществото, стига да има целенасочена политика за изграждане на достатъчно квалифицирани
кадри. Нарушена е връзката между нуждите на
фирмите и образователната система. „Бизнесът
има нужда от все повече квалифицирани висшисти, за да запълни свои ключови позиции, тъй
като дебалансът между търсените умения и съществуващата работна сила продължава да
расте.” [2]. От БАСКОМ считат, че за да се покрие дефицитът на кадри, трябва да бъде осъществен качествен скок и реформа на училищното и университетското образование, както и
на професионалното развитие след тях. От
софтуерната индустрия настояват изграждането
на икономика на знанието в България да се превърне в стратегически приоритет за държавата.
Тенденциите са ясно очертани. През последните няколко години на пазара няма свободна
работна ръка, в сектора няма безработица. При
подготовката на кадрите се отчита понижаване
качеството на специалистите, броят на дипломираните също не е достатъчен, причините са
много. Работата по преодоляване на проблемите обединява асоциациите в сектора – БАСКОМ,
БАИТ, АСТЕЛ, ИКТ клъстерът, Българската уеб
асоциация, Европейският софтуерен институт.
Основната идея е да се разработят изисквания
за софтуерната индустрия в качествен и количествен аспект по отношение на специалистите
и да се дадат препоръки за подобряване на моментното състояние на пазара на труда. Тези
изисквания са готови и представени. Създаден
е секторен консултативен съвет към Българската стопанска камара.
За да се спазват етични стандарти при наемане на служители консултативния съвет на ИТ
сектора е изготвил препоръчителни професионални стандарти и конкретни изисквания на индустрията към образователната система. Съветът е учреден от Българската асоциация на
софтуерните компании (БАСКОМ).
Този съвет ще се стреми да наложи външна
сертификация на компетенциите в софтуерния
бранш, защото университетската подготовка е
поставена под съмнение по отношение на професионалните качества на дипломираните специалисти.

Основната концепция предполага разработването на стратегия за развитието на кадрите, а
не опити да се покрият моментните потребности
на софтуерните компании. Това е едно от предизвикателствата – да се разграничат временните кадрови нужди от професионални компетенции, които ще имат определяща роля и след
десет години. Същевременно е ясно, че тези
действия няма да са достатъчни за скоростното
развитие на софтуерната индустрия, защото са
необходими инвестиции в развитието на системи за иновации и наука, познания в маркетинга
и връзки с чужди пазари.
Заключение
Можем да отбележим, че индустрията е в
етап на „прегряване” поради недостига на хора с
качествена ИТ подготовка. Формирането на такъв индустриален „балон” може да откаже високотехнологичните фирми от бъдещи инвестиции
в ИТ сектора на страната. Комплексните усилия
на образователни, държавни, браншови и организационни структури биха подпомогнали развитието на индустрия, която е незасегната от
рецесията в световен мащаб и дори бележи
растеж в кризисни времена. Такава подкрепа би
подпомогнала изграждането на специалисти с
професионални качества, отговарящи на потребностите във високотехнологичния ИТ сектор.
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Abstract
The development of the market, which main resource is the human factor, begins to impose its limitations. The
specialists in the technological branch, who possess qualities above the average, represent a relatively small group,
which does not grow at enough fast pace due to a number of factors – from demographic to social to qualitative, such as
the IT education in Bulgaria. There is a necessity of complex efforts from educational, governmental, branches and
organizational structures in order to overcome the problems of the ICT sector.
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Резюме
Една от основните аксиоми в управлението на човешките ресурси гласи, че работникът и работодателят са
равноправни партньори, всеки от които се стреми към постигането на своите цели, а потребностите им се удовлетворяват чрез резултатите от положения труд. На база това съвсем логичен е изводът, че индивидът осъществява трудовата си дейност с цел удовлетворяване на потребностите си, тоест личността ще бъде успешна и резултативна в работата си само при наличието на правилна мотивация, „включването” на адекватните за дадения
служител мотиви. С други думи, без да се разбират целите на работника е безсмислено и безперспективно да се
разработват системи за неговата мотивация. Едва когато се разберат и сближат целите на работника и работодателя може да се намери най-краткия и ефикасен път за повишаване ефективността на работата на организацията. От друга страна човешката дейност се характеризира най-често не с един, а с множество мотиви, като силата на въздействие на всеки мотив може да бъде различна за всеки конкретен служител. В някои случаи силата
на въздействие на един мотив може да доминира над влиянието на няколко мотиви. Независимо обаче от ситуационния фактор практиката показва, че колкото повече мотиви се актуализират, толкова по-силна е мотивацията.
Или със задействането на допълнителни мотиви се повишава общото ниво на мотивация. Западните мениджъри
често разбират проблема с мотивацията много по-широко от българските си колеги, което може да се види от
списъка на възможните варианти за заплащане на работниците, но техния опит може да се използва като се
адаптира към българската действителност.
Ключови думи: управление на човешките ресурси (HR), мотивация, мотивационни и хигиенни фактори.
Key words: management of human resources (HR), motivation, motivational and hygiene factors.
JEL: A13, D03, D22, D23, M12, M13.

въздействие на един мотив може да доминира
над влиянието на няколко мотиви. Това зависи
от неговото съдържание, което може да бъде
обект, стойност, предразположение или дори
проявяваща се тенденция, които най-често се
изразяват вербално (като тук може да бъде голяма роля и на ситуационния фактор). Понякога погрешно се приема, че осъзнаваното съдържание на мотива има причинно действие
върху преживяванията и действията на индивида (тоест, върху желанието и готовността да
се извърши някаква дейност). В редки случаи
това отговаря на истината, но болшинството от
мотивите могат да бъдат и неосъзнати или
непредвидени, поради същността на мотивацията като изключително динамично състояние (но пряко въздействащо върху поведението на личността). Независимо обаче от ситуационния фактор практиката показва, че колкото повече мотиви се актуализират, толкова посилна е мотивацията. Или със задействането
на допълнителни мотиви се повишава общото
ниво на мотивация на личността.
Освен това под влиянието на някои фактори потенциалните мотиви придобиват подбуждащо значение или стават активни (действащи) мотиви. Например, след разговор на мениджър и служител социалният мотив (отговорността), който е бил пасивен (не е предиз-

Увод
Една от основните аксиоми в управлението
на човешките ресурси гласи, че работникът и
работодателят са равноправни партньори,
всеки от които се стреми към постигането на
своите цели, а потребностите им се удовлетворяват чрез резултатите от положения труд.
На база това съвсем логичен е изводът, че индивида осъществява трудовата си дейност с
цел удовлетворяване на потребностите си, тоест личността ще бъде успешна и резултативна в работата си само при наличието на правилна мотивация, „включването” на адекватните за дадения служител мотиви. Като под мотив се разбира вид подбуда, която може да
функционира както на съзнателно, така и на
подсъзнателно равнище. С други думи, без да
се разбират целите на работника е безсмислено и безперспективно да се разработват системи за неговата мотивация. Едва когато се
разберат и сближат целите на работника и работодателя може да се намери най-краткия и
ефикасен път за повишаване ефективността
на работата на организацията.
От друга страна човешката дейност се характеризира най-често не с един, а с множество мотиви, като силата на въздействие на всеки мотив може да бъде различна за всеки конкретен служител. В някои случаи силата на
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виквал желание за активност) получава нова
стойност и става действащ.
Работната активност може да бъде предизвикана и по друг начин. В случаите, когато в
една фирма мотивационните фактори липсват
или са силно занижени, се наблюдава нарастване на равнището на изискванията на служителите към хигиенните такива. Тогава хигиенните фактори, като например фирмена политика, заплащане и условията на работа, добрите
междуличностни отношения с колеги и висшестоящи и т.н. стават изключително значими
за предизвикването на адекватна делова активност. Трябва обаче да отбележим, че действието на хигиенните фактори най-често е само временно и ако не се включи съответната
мотивационна стратегия и система вероятността ефективността на труда да падне е
много голяма.

вива теорията за първичността на поведението, обясняващо активността с вродените механизми на развитие на сензорни, моторни и когнитивни способности, задвижвани от различни
влечения и желания, като например, любопитство или самоутвърждаване. [5] Активността,
мотивирана по този начин дава възможност на
съответния субект да изпита чувство на удовлетворение. При това активността протича
„свободно и ефективно” [6]. Близки до това са
и възгледите, изразени от Г. Олпорт [Allport,
1937] - принципа на функционалната автономност, според който първоначално инструменталните действия може да станат самостоятелно (интрисивно) атрактивни. Опити да се
обясни активността на интрисивната (субектна)
мотивация могат да се проследят и в разработките на Г. Харлоу [Harlow, 1950; 1953] –
чрез постулиране на „манипулативно влечение” [3]; В. Монтгомъри [Montgomery, 1954;
Welker, 1956] – „изследователско влечение” [4];
Р. Бътлър [Butler, 1953] - влечение за „визуално изследване” [1] и др.
С други думи различните изследователи
извеждат специфични понятия и концепции,
които обясняват проявата на вътрешната (интрисивна) активност. Това са например концепцията на привличане (или влечение) без редукция на влечението, свобода от цели, оптимално равнище на активиране или несъответствие, самоутвърждаване (самоопределяне),
компетентност и мотивация на ефикасността
(личностна причинност), ендогенност на действието и неговите цели и т.н.
Както бе споменато има множество класификации на мотивите от интрисивно (вътрешни) - екстрисивни (външните) до личностнообществено значими и т.н., като най-често разглежданите са представени на фиг. 1.

1. Интрисивна и екстрисивна мотивация
при управлението на човешките ресурси
Разнообразието на човешките потребности
обуславя и разнообразието от причини и мотиви на дейност, но някои мотиви често се актуализират и имат значително въздействие върху
човешкото поведение, други се прилагат само
при определени обстоятелства. При изучаване
на характера на активността в професионалната дейност едно от най-важните места се
заема от изясняването на условията, необходими за активирането на вътрешните и външните фактори.
В съвременната психология с проблемите
на екстринсивната и интринсивната мотивация
в поведението се занимават много изследователи (Р. Удуърт, Г.Олпорт, Г. Харлоу, К.
Монтгомъри, Р. Бътлър, Р. Уайт, Д. Хеб, Д.
Фиске, С. Мади, Д. Берлейн, Е. Деси, Р. де
Шармс, М. Липър, М. Вертхаймър, Г. Кели, Д.
Грийн и др.).
Продължаващото изучаване на тази проблематика е предизвикано не само от противоречията между фройдизма и бихейвиоризма,
но също така и от желанието да се изясни как
влияе външната управленска подкрепа на
служителя (под формата на възнаграждения
или наказания за вътрешна активност), проявена за удовлетворяване на физиологични или
субектни потребности, иманентно присъщи на
индивида. Освен това разглеждането на активността като адаптивна, насочена към възстановяване на нарушената хомеостаза, не
удовлетворява множество от изследователите.
Един от първите изследователи, посочил
интрисивната, близка до субективната психическа активност в съвременния смисъл на думата, е Р. Удуърт [Woodworth, 1918]. Той раз-

Фиг. 1. Видове мотиви

Всъщност, може да се каже, че интрисивните и екстрисивните мотиви много трудно могат
да се идентифицират като абсолютно обособени. Много често един мотив (или мотиватор)
може да се проявява както като вътрешен за
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индивида, така и като външен. В други случаи
те преминават един в друг и/или се променят
на база ситуационния фактор. Ето защо е необходимо интрисивните и екстрисивните мотиви да се разглеждат като комбинация, но непременно с доминираща роля на процесуалносъдържателната мотивация.
Екстрисивните мотиви са такава група мотиви, при които инспириращите фактори са извън професионалната дейност. Когато действат екстрисивните мотиви личността се стимулира за извършването на професионална дей-

Мотив на властта

Мотив на постиже- Мотив на само- Еталонна мо- Мотив на самоутвържнието
развитие
тивация
даване

Мотив

ност не от съдържанието или процеса на работа, а чрез фактори, които не са директно свързани с нея (като престиж или материални фактори). А това е особено важно при управлението на човешките ресурси. Ето защо ще бъдат
разгледани по-подробно на някои от видовете
екстрисивни мотиви и тяхното влияние върху
личността в служебен план. Разбира се, не
може да пренебрегнат и някои от основните
интрисивни мотиви, като проява на вътрешната личностна активност в професионален
план.

Табл. 1. Видове мотиви и въздействието им върху личността в служебен план
Описание
Въздействие върху личността в служебен план
Мотивацията на престижа е свързана с Стремежът към самоутвърждаване, към повишаването
желанието на индивида да се утвърди в на своя формален и неформален статут, към положиобществото; с чувството за собствено дос- телна оценка на личността на служителя се проявява
тойнство, амбиция, самочувствие. Лич- като значителен мотивационен фактор, който насърчава
ността се опитва да се докаже пред окол- служителите интензивно да работят и да се развиват.
ните, търси определен статус в общество- Това е един от основните мотиви, чрез които съвременто, иска да бъде уважавана и ценена. По- ния мениджър може да въздейства върху подчинените
някога стремежът към самоутвърждаване си.
се отнася и към така наречената мотивация на престижа (стремеж да се получи
или поддържа висок социален статус).
Еталонната мотивация се характеризира с Тази мотивация е едновременно както важно условие за
желанието за идентификация на избрания социализация, така и за саморазвитие, включително и в
герой, кумир, авторитетната личност (ли- професионален план.
дера).
Еталонната мотивация действа особено добре в случаите, когато избрания еталон е мениджърът (прекия ръководител).
Това е важен за всеки индивид мотив за Важен мотив, който стимулира личността да работи и се
саморазвитие, самоусъвършенстване. Мо- развива особено в професионалната дейност чрез реаже да е съпроводен от вътрешноличностов лизиране на способностите и придобиване на професиконфликт.
онална компетентност.
Когато се актуализира мотивът на саморазвитие се увеличава и силата на мотивацията на индивида за извършване на професионална дейност.
Този мотив се изразява в стремежа за пос- Служителят с високо равнище на мотивация на поститигане на значителни резултати и високо жението стремейки се към резултативност настойчиво
професионално майсторство. Проявява се работи за постигането на поставените цели.
в избора на сложни задачи и стремежа да В този смисъл можем да отбележим 3 важни фактора:
се изпълнят максимално добре. Често се 1. Субективен еталон на постижението;
наблюдава при служителите–таланти.
2. Субективна вероятност за постигането на поставените цели;
3. Значимост за личността на постигането на успех в
избраната дейност.
Мотивът на властта заема важно място в Мотивът на властта, изразен чрез стремежа за господсйерархията на мотивите и се изразява в тване е мотив, който подтиква мениджъра да преодолястремежа на индивида да влияе на окол- ва значителни трудности и да прилага усилия в процеса
ните. Потребността от власт е една от на трудовата си дейност.
главните движещи сили на човешките В този смисъл ефективната работа може да бъде не садействия, особено касаещо мениджърска- мо показател за желание за саморазвитие или удовлетта дейност – стремеж да се заеме ръко- воряване на познавателните потребности, но и за стреводна позиция, да се определя и регла- меж за получаване на възможности за влияние върху
ментира дейността на индивидите в група- отделни хора или групи.
та и т.н.
С други думи, това е най-вече „управленски” мотив.
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ПроцесуалноПросоциални (обществено
съдържателни
значими) мотиви
мотиви

Негативна мотивация

Мотив на афилиацията

Мотив

Описание
Мотивът на афилиацията (от англ.
affiliation — присъединяване) се изразява в
стремежа за създаване, поддържане и запазване на добри отношения с околните,
контакти и общуване. Същността на афилиацията може да се изрази чрез самоценността на общуването.
Негативната мотивация може да се изразява чрез подбуди, предизвикани от осъзнаването на възможни неприятности, неудобства или дори наказания, които могат
да възникнат в случай на неизпълнение
(или некачествено изпълнение) на поставените задачи.

Тези мотиви са свързани с осъзнаването
на общественото значение на дейността, с
чувството за дълг и/или отговорност пред
групата (екипа) или обществото. Действени са, защото всеки човек се възприема
като принадлежност към определена социална или референтна група, като не само се отъждествява с нея, но и живее с
проблемите, интересите и целите й.
Актуализацията у субекта на просоциалните мотиви може да предизвика неговата
активност за постигането на обществено
значими цели.
Това са мотивите, които стимулират към
активност чрез процеса и съдържанието на
дейността, а не с помощта на външни фактори.

(продължание)
Въздействие върху личността в служебен план
В служебен план индивидът може да общува и заради
възможността да установи полезни контакти, но в този
случай мотивацията излиза извън рамките на афилиативното общуване (като средство за удовлетворяване
на други потребности).
Основа за действията на служителя е страхът от възможни неприятности или наказание и стремежа те да се
избегнат.
В управленската практика се използват множество форми на негативно мотивиране, като например вербална
(забележка), материална (лишаване от привилегии или
допълнителни материални стимули), социална (пренебрежение, игнориране, не приемане от референтната група) и т.н.
Основен недостатък на негативните санкции е, че влиянието е кратковременно – въздействат (стимулират дейността или сдържат нежелателно поведение или постъпки) само за периода на действие на санкцията.
Това са служителите, за които са характерни нормативност, лоялност към груповите стандарти, признаване и
защита на групови ценности, стремеж за реализиране
на груповите цели.
Отговорните служители са по-активни, добросъвестно
изпълняват професионалните си ангажименти и смятат,
че от техния труд и усилия зависи общото дело.
За мениджъра е особено важно да актуализира корпоративния дух сред подчинените си чрез възможности за
идентификация с фирмата, нейните ценности, интереси
и цели.
Смисълът на актуализацията на този тип мотиви в професионалната дейност включва в себе си същинската
дейност – процесът и съдържанието са именно този
фактор, който подбужда служителя да проявява физическа и интелектуална активност).

Трябва още веднъж да се подчертае, че ако
в процеса на дейността екстрисивните мотиви
не
бъдат
подкрепени
от
процесуалносъдържателните, т.е. с интерес към съдържанието и процеса на дейност, те няма да осигурят
максимален ефект. В случаите, когато мениджъра осигурява въздействие чрез екстрисивните мотиви привлекателна се оказва не дейността сама по себе си, а това, което е свързано
с нея (например, престиж, слава, материалното
благополучие), и това често се оказва недостатъчно.
В същото време е ясно, че провежданите
проучвания за изучаване на интрисивната мотивация винаги са изхождали от липсата на корелация между вътрешните и външните компоненти на мотивацията. Това обаче най-вероятно са
екстремални случаи при един мотивационен
процес. В обичайните случаи между двата ком-

понента има определен баланс. Ето защо е
добре да се разглежда и въпроса за това какви
биха били последиците от различните съотношения на интрисивната и екстрисивната мотивация. Разработването на този вид проблематика все още предстои. От методологическа гледна точка, това е по-сложен проблем от тези,
анализирани досега, защото предполага измерване на субективните стойности на интрисивната и екстрисивната активност и свързаните с
нея индивидуални различия. Този тип изследвания ще подпомогнат дейността на мениджърите
във връзка с правилния избор на адекватната
на всеки служител система на мотивация.
2. Мотивационна хигиена
Пряко свързани с мотивацията на служителите са и така наречените хигиенни фактори. С
мотивационната хигиена на първо място се
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стойности, повишаването на равнището им не
води до увеличаване на мотивацията. С други
думи ниските стойности на хигиенните фактори
пряко негативно влияят върху желанието за работа на служителите, или по-скоро унищожават
и останалото такова. При постигането на гранични стойности хигиенните фактори желанието
за работа отговаря на стандартите, но пък понататъшното подобряване не води до нарастваща мотивация за работа.
Освен това авторът не може да не се съгласи с Херцберг, че мотивацията на служителя
(включая и управленското ниво) е свързана със
самата същност на работата и ако последната
не може да даде на личността усещането за
постигане на самоизразяването (или поне в някаква степен), то нито подобряването на условията на труд, нито заплащането няма да създадат адекватна мотивация.
От тази гледна точка теорията на мотивационната хигиена, предложена от Херцберг, развита и конкретизирана в книгата „Мотивация
чрез работа” (написана съвместно с ръководителя на компанията ITT („International Telephone
& Telegraph”) Робърт Форд [2] е напълно приложима и в съвременни условия, макар че ранжирането вероятно ще бъде различно. При разгледането на 15-те критерия на мотивиращата организация на труда са изведни техните
съвременни интерпретации от гледна точка на
управлението на човешките ресурси (табл. 2).

свързва името на Фредерик Херцберг, който
възприема различен подход при изучаването на
тази проблематика [7]. Неговата теория има
много привърженици и много противници, като
най-често се критикува валидността на методиката при провеждане на изследванията. Независимо от това направените изводи са от голям
интерес за мениджмънта и могат да намерят
практическо приложение. Авторът не може да
не се съгласи с тезата му, че ако се изучат причините, които предизвикват удовлетворение у
служителите, ще се открият средства, които да
ги мотивират. Тук ще се направи опита да се
разгледа втората група фактори, влияещи върху
мотивацията на съвременния служител, наречена от Херцберг незадоволяващи или хигиенни
фактори. Към тях той включва заплащането,
средствата за контрол, условията на труд, правилата за работа и общата фирмена политика.
Те са интересни за мениджмънта от гледна точка на това, че могат да се разглеждат в две основни положения. Първата е идеалната ситуация, когато хигиенните фактори са на нужното
равнище в организацията и предизвикват удовлетворение у служителите. Тогава и мотивацията да делова активност е на съответното високо
ниво. Втората ситуация е, когато равнището им
в организацията не е достатъчно високо. В този
случай те предизвикват неудовлетворение у
служителите и влизат в ролята на демотивиращ
фактор за персонала. Интересното тук е, че при
достигането на някакви определени гранични

Табл. 2. Критерии на мотивиращата организация и тяхното съвременно приложение
Критерий
Съвременна интерпретация
Всеки
човек
се В основата на психологията на успеха са реализираните цели. Успехът на всяка органистреми към успех.
зация е в пряка зависимост от успеха на нейните служители. Ето защо е важно служителите да бъдат ангажирани с целите на компанията, да ги приемат като свои. Това може да се случи само при положение, че служителите имат лично участие при постановката на целите. Тогава те ще влагат повече енергия и ентусиазъм при изпълнението им.
Успехът без призна- Субективното усещане за успех възниква не само при постигането на поставената цел,
ване води до разо- но и когато резултатите от положения труд са признати от околните. Успехът на съвречарование.
менния мениджър е гарантиран, ако е способен да признава успехите на подчинените
си, наясно е как да ги поощрява адекватно на свършената работа и е способен да им
даде след това още по-трудни и отговорни задачи, показвайки своето доверие и благодарност за добре свършената работа. Това е и „рецептата за „изграждане” на служители-таланти.
Всеки се стреми да Мениджърът трябва да е наясно, че е в негова полза резултати от всеки проект да бъизрази себе си, за дат „поименни” – с имената на изпълнителя, независимо индивидуален или групов е
да докаже, че той той. В случай, че това е невъзможно, може да се даде достъп на служителя до висшето
може да направи ръководство, където той да представи своята работа. Това може да се окаже стимул не
(постигне) нещо.
само за конкретния служител, но и за неговите колеги. Така е много вероятно и да се открие служител-талант, например или бъдещ мениджър-талант.
Повечето служители Съвременния служител е добре осведомен, квалифициран и подготвен и се отнася неискат да покажат гативно, когато се вземат решения без участието му (макар понякога и формално) по
своите способности въпроси от неговата компетентност. Умният мениджър чрез включването на служители
и своята значимост.
при вземането на решения постига едновременно две цели – повишава заинтересоваността и ангажираността на служителя към трудовата му дейност и едновременно с това деликатно го „принуждава” да повишава равнището на личната си професионална
компетентност.
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Критерий
Важно е резултатът от
работата на служителя да е значим за някого конкретно (клиент, доставчик, и т.н.).
„Не си представям
какво бихме правили
без Вас!”

Всеки служител има
оригинална
гледна
точка за това как да
подобри работата си.
Повечето хора в процеса на работа се
стремят да придобият
нови знания.
Всяко действие трябва
да бъде разбрано (осмислено).
На хората по принцип
не им харесва, когато
решенията за промени
в тяхната работа и/или
на работното място се
вземат без тяхното
знание, без проявата
на уважение към техните възгледи, знания
и опит.
Всеки се стреми да
разбере по какви критерии и как се оценява
качеството на работата му.
Чрез начина, формата
и скоростта на получаване на информация служителите оценяват каква е тяхната
реална стойност в
очите на непосредствения ръководител.
Хората реагират остро, в случай че положеното старание и получените
резултати
водят до още поголямо натоварване,
особено, ако не бъдат
компенсирани финансово.

(продължание)
Съвременна интерпретация
Повечето съвременни служители се стремят да удовлетворят потребността си от
лична съпричастност към резултата от работата от една страна, от друга – към дългосрочни професионални контакти. В този смисъл мениджърът може да разшири контактите на служителите с тези, които зависят от резултата от тяхната дейност. Това
може да се осъществи чрез привличането на избрани служители към преговорния
процес с потребителите, участие в рекламните кампании на фирмата и т.н.
Това продължава да една от ключовите фрази в арсенала и на съвременния мениджър. Казана искрено и с благодарност (разбира се с конкретен повод) тя дава възможност на служителя да се почувства значим и незаменим. Това е индикация за
служителя, че неговия ръководител го забелязва, че оценява неговите усилия, а това
от своя страна води до желание за още по-съществено себедоказване в професионалната сфера.
Идеите на служителите е добре да се възприемат заинтересовано от страна на ръководителя, но притока на нови идеи е необходимо да бъде организиран. Мениджърът,
който поне няколко пъти през годината моли служителите си да представят (задължително писмено!) идеи или предложения за подобряване на работата им не само, че в
значителна степен повишава мотивацията им, но и изгражда иновационната политика
на фирмата си.
Този критерий корелира със съвременната концепция „Учене през целия живот”.
Практиката показва, че по-високите изисквания дават шанс за по-нататъшно развитие
и се възприемат от служителите много по-добре, отколкото твърде занижените. Освен
това фирмената програма за обучение трябва да бъде максимално прецизно изградена, така, че да вземе под внимание потребностите на всеки служител.
Не е възможно осъществяването на каквато и да било професионална дейност без
цел, без смисъл. Добрият мениджър е наясно, че целта, тоест постигането на поставения като задача резултат, сама по себе си също може да бъде мотив, движеща сила, подбуждаща към действие. Ето защо е важно подчинените да виждат смисъл в
това, което извършват като работа.
Изключение от този принцип може да бъде само решението за повишаване на заплащането на служителя. Но дори в този случай е необходимо ясно да бъде подчертано
какво е довело до подобно решение. В случай, че ситуацията е противоположна – необходимо е да се намалят заплатите, отново чрез уважението към мнението на служителите може да се постигнат взаимноизгодни и за двете страни отстъпки и разрешаване на възникналата проблемна ситуация.

Това е информацията, която е необходимо да се дава на служителя още в самото начало на трудовата му дейност за конкретната организация. Изясняването на критериите за оценяване на труда му спестяват на мениджъра множество негативи и го предпазват от необосновани претенции в бъдеще.
В случай, че достъпа до информация е затруднен или необходимите данни постъпват
със закъснение служителя се чувства некомфортно и това неминуемо се отразява на
работата му. Тук обаче е добре да се помни, че недостатъчната информация е също
толкова вредна, колкото и прекаленото количество информация. В този смисъл мениджърът е този, който трябва да съблюдава „златната среда”.

Изкушението да се гласува все повече доверие и възлага все по-сериозна работа на
отговорните, постигащи успех служители за сметка на тези, които имат по-слабо
представяне, е наистина много голямо. Всъщност, това е един от найразпространените „мениджърски капани”. Този подход обаче унищожава инициативата на добрите служители и на нищо не учи по-посредствените. Добрият мениджър
идентифицира (или изгражда), обучава и подпомага развитието на таланта, но разбира се не за сметка на всички останали.
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Критерий
Спомнете си играта на
кегли. Видимите резултати повишават интереса на играчите и
предизвикват хазарт.
Хората вземат под
внимание: позволява
ли работата да си си
сам началник.

(продължание)
Съвременна интерпретация
Няма човек, който да обича контрола. В служебен план, ако е прекалено мек – е безсмислен, ако е прекалено потискащ и комплициран може да предизвика дори напускане на служителя. Съвременният мениджър е наясно, че най-добрият контрол е самоконтролът.
Този критерий е пряко свързан с така нареченото „лично пространство”, което за съвременния човек е от особена значимост. Това пространство включва и възможността
за проява на инициатива, самоизразяване, самостоятелно вземане на решения и т.н.
Относителната самостоятелност на служителя, изразена чрез гъвкаво работно време
например, може да се окаже в пъти по-рентабилна за фирмата, отколкото спазването
на стандартните правила.

Освен всичко горепосочено съвременният
мениджър трябва да помни, че често, за да се
получат съществени резултати не е необходимо
да се правят мащабни организационни промени
или финансови инвестиции. Не е задължително
и едва ли е възможно спазването на всички 15
критерия. За съвременния мениджър би било от
полза, ако „локализира” проблемните области и
се съсредоточи върху тях. А предложената теория ползва като база за разрешаване на възникналите проблемни ситуации при управление
на човешките ресурси.

мотив, като е възможна ситуацията, когато силата на един мотив преобладава над влиянието
на цяла група от други мотиви.
Всички описани по-горе закономерности дават основание да се направи извода, че за да
усили мотивацията на своите подчинени съвременния мениджър трябва да изпълни няколко
условия:
1. Да изясни кои са основните мотивиращи
фактори, значими именно за този служител или група служители.
2. Да задейства и/или актуализира колкото
се може повече мотиви.
3. Да увеличи подбуждащата сила на всеки
от тези мотиви.
4. Да взема под внимание и актуализира
ситуационните мотивационни фактори.
5. Да подпомага мотивационното саморегулиране, самоутвърждаване, самоусъвършенстване, саморазвитие на служителите, защото както е известно всяка
мотивация преди всичко е самомотивация.
6. Когато е необходимо да се извърши определена дейност, но липсва мотивация
трябва да активизира (задейства) допълнителни мотиви, които да повишат общото ниво на мотивация.

Изводи
Йерархията на мотивите не е абсолютно устойчив мотивационен комплекс. Тя се променя с
течение на времето и възрастта (в зависимост
от ситуационния фактор и влиянието на околните.) Мотивите, които подбуждат към професионална активност, според нас, са относително
стабилни и не се променят за определен период
от време. В този смисъл съвременният мениджър може да въздейства именно чрез тази
стабилност на мотивационната система на служителя. Още повече, че йерархията на мотивите
се предопределя от факта, че личността като
цяло и мотивите в частност (но не мотивацията,
която зависи и от ситуационните фактори) не
подлежат лесно на промяна. С други думи, ако
възможностите за промяна и развитие на мотивационната сфера на едно дете са сравнително
много и това може да се осъществи достатъчно
лесно, този процес с възрастния служител е
много по-сложен и влияещ се от множество
фактори (дори от неговия социален и професионален опит). Ето защо независимо от влиянието на различните фактори, които са способни да
променят йерархията на мотивите има основания тя да се смята за относително стабилна.
Както бе казано, професионалната дейност
най-често се подбужда не от един, а от няколко
мотива и колкото повече от тях детерминират
дейността, толкова по-високо е общото равнище
на мотивацията в организацията. Тук разбира се
много зависи и от подбуждащата сила на всеки
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF MOTIVATION AND HYGIENE FACTORS IN
MODERN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Mariana Usheva
Neofit Rilski Southwestern University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
One of the basic axioms in human resource management states that the employee and employer are equal partners,
each of which aims at achieving their goals and their needs are satisfied by the results of the work. Based on this logical
to conclude that an individual carries out his duties to meet their needs, that person will be successful in the resultant
work only under the right motivation, “inclusion” of the employee for adequate reasons. In other words, without
understanding the purpose of worker's meaningless and hopeless to develop systems for their motivation. Only when we
understand and approximate purposes the worker and the employer can find the shortest and most efficient way to
improve the efficiency of the organization. On the other hand, human activity is characterized most often not one but
multiple motives, such as the strength of influence of each motif can be different for each employee. In some cases,
under the influence of a motive can dominate the effects of several motives. However, regardless of situational factors,
experience shows that the more patterns are updated, the stronger is the motivation. Or activation of additional motives
increase the overall level of motivation. Western managers often understand the motivation issue much wider than their
Bulgarian counterparts, which can be seen from the list of options to pay for the workers, but their experience can be
used as adapt to Bulgarian reality.
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СПЕЦИФИКА НА СОЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Мариана Ушева
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Резюме
В социалните взаимодействия в деловата среда във всеки времеви момент има наличен адресант (комуникатор, подател) - субект, който въздейства, и адресат – този, който е изложен на въздействие. Взаимодействието се състои от последователни действия на адресанта и адресата, които е възможно периодично да си разменят ролите. При налично съвпадение на ценностите и интересите на субектите въздействащи и взаимодействащи, без отказ от своите цели, се появява стремеж към търсене на взаимно изгодни решения на общи проблеми.
Това от своя страна води до прилагане на кооперативни технологии и встъпване в отношения на сътрудничество, което е особено важно в управлението на човешките ресурси (HR). Една от специфичните форми на социално въздействие в HR е убеждаващото въздействие, което подпомага адекватните взаимоотношения в системата „ръководител – служител”. В същността си то е „деликатно” управленско въздействие върху индивида, чиито
цели са: коригиране на възгледите и влияние на поведението на служителя в работна среда; дългосрочни промени във възприятията и нагласите на личността в желаната посока; стимулиране на необходимостта и желанието за сътрудничество и др. Като критерий за резултатността на убеждаващото въздействие може да послужи
наличието или отсъствието на убеденост от страна на служителя в истинността на усвоените идеи, представи,
понятия, образи и т.н., определящи неговото поведение в конкретни ситуации.
Ключови думи: управление на човешките ресурси (HR), лидерство, социално въздействие и взаимодействие, убеждаващо въздействие.
Key words: management of human resources (HR), leadership, social impact and interaction, persuasive impact.
JEL: A13, D03, D22, D23, M12, M13.

действие като процес на пряко или непряко
въздействие на социалните обекти един към
друг, в който комуникиращите страни са свързани чрез циклична причинно-следствена зависимост. Като вид връзката представлява интегрираност на действията, функционална координация на следствията от тях, тоест, система от
действия. Произтича от съвместното участие на
обектите на взаимодействието в комплексна,
мобилна мрежа на социални отношения, начини
на задаване за съвместни дейности, изграждащи базата на обществената солидарност [8]. В
управленски план, според нас, социалното взаимодействие е начин за осъществяване на социални контакти и отношения в предварително
изградена система, предполагаща наличието на
не по-малко от двама субекти (управленец –
служител; служител – служител и т.н.), същински процес на взаимодействие, а също така налични условия и фактори за неговата реализация. Като именно чрез това взаимодействие се
изгражда, развива (и дори коригира) личността
както на служителя, така и на управленеца, изменя се социалната система или системата на
фирмените отношения, а в някакъв смисъл и
социалната структура на обществото като цяло.
Всъщност, тук трябва да се добави, че
обект/субект на взаимодействието може да бъде и екип от служители, и взаимодействието
може да се реализира не само между отделни

Увод
В научната литература при много разработки
се наблюдава отъждествяване или заместване
на понятията социално действие, социално
въздействие и социално взаимодействие. Това
е принципно неправилно, особено що се касае
съвременния мениджмънт. Ето защо преди да
се разгледа спецификата при управлението на
човешките ресурси, е необходимо ясно да се
разграничат трите понятия.
Социалното действие е действие (поведение) на индивида (независимо от това дали има
външен или вътрешен характер, извършване,
преустановяване на дейност, ненамеса или
търпеливо приемане), което по предполагаемия
смисъл от страна на действащото лице или лица корелира с действията на другите хора или
се фокусира върху тях [3].
За пръв път понятието въвежда немския социолог Макс Вебер [2, 5], който разработва и
първата класификация за типовете социално
действие. Тя се основава на степента на рационалност в поведението на индивидите и се разделя на целево-рационално, инструменталнорационално, ценностно-рационално, традиционно и афективно действие.
Социалното взаимодействие често се възприема като обективно измеримо положение на
хората едни спрямо други. Най-новият философски речник определя социалното взаимо-

62

Мариана Ушева

лица, но и екипи. Така социалното взаимодействие може да се разглежда и като начална точка
за формирането на социалните връзки.
От тази гледна точка социалното въздействие може да се изразява в съвременното управление и чрез социалните инвестиции и благотворителността, като съществени елементи на
корпоративната и социалната отговорност.

изгодни решения на общи проблеми. Това от
своя страна води до прилагане на кооперативни
технологии и встъпване в отношения на сътрудничество, което е особено важно в управлението на човешките ресурси.
По време на комуникацията адресанта предава информацията с различни цели: обучение
(тренинг, инструктиране), координиране на съвместните дейности, насърчаване (подбуждане)
на адресата за извършване на някаква активност в деловата сфера, промяна на знания,
мнения и нагласи и т.н. Резултатите, съответно,
ще бъдат информираност на адресата, оптимизиране взаимодействието на субектите, нов
поглед (мнение, нагласа) на адресата към адресанта и/или позитивни или негативни за адресата действия на адресанта.
Изследванията показват, че в зависимост от
съотношението на ценностите, интересите и ресурсите, могат да се фиксират три вида взаимодействия в деловата комуникация на субектите (табл. 1).

1. Типология на социалните въздействия и
взаимодействия
В социалните взаимодействия в деловата
среда във всеки времеви момент има наличен
адресант (комуникатор, подател) - субект, който
въздейства, и адресат – този, който е изложен
на въздействие. Взаимодействието се състои от
последователни действия на адресанта и адресата, които е възможно периодично да си разменят ролите. При налично съвпадение на ценностите и интересите на субектите въздействащи и взаимодействащи, без отказ от своите цели, се появява стремеж към търсене на взаимно

Подчинение и власт
Потискане на конфликтите
Доминиране
Технологии на подчинението
Пропаганда: „позитив”
за „Шефа”

Табл. 1. Взаимодействия и комуникации
Установка на адресанта по отношение на адресата
Единомислие, въздействие и влияние
Цели на взаимодействието
Провокиране на конфликти и кризи
Превенция на конфликти и
кризи
Стратегии на взаимодействието
Конкуренция
Симулация на сътрудниСътрудничество
чество
Технологии на въздействието
Рефлексивно управление и манипулация
Технология на сътрудничеството
Комуникационни стратегии
Антипропаганда: „негаКонтрапропаганда: реактиУбеждение: „позитив” за
тив” за конкурента
вен „позитив” за адресанта
адресанта

Таблицата е адаптирана и преработена от [9].

Когато ценностите и интересите на субектите
(напр. мениджър и служител; мениджмънт и
висше управленско ниво и т.н.) съвпадат (без да
се игнорират техните специфични цели, стратегии и задачи), те се стремят да намерят взаимноизгодни решения на общи проблеми, и прилагайки кооперативните технологии влизат в отношения на сътрудничество. При наличието на
ценностни или целеви противоречия субектите
се възприемат като конкуренти и влизат в отношения на съперничество, което може да прерасне в открити конфликтни взаимодействия.
Ако в този случай една от страните има ясно
предимство по отношение на ресурсите например, другата страна или избягва взаимодействието, или влиза в него в ролята на подчинен. В
случай, че тези взаимодействия с времето се
превърнат в стабилни, повторяеми и постоянни,
вече може да се говори за изграждането (и под-

държането) на властови отношения. Нека разгледаме основните мотиви на подчинението в
деловата сфера, тъй като тяхното знание и прилагане е от особена важност за всеки съвременен мениджър (фиг. 1). Те могат да действат
поотделно или в различни групи. Едни от тях
могат да въздействат върху личността и поведението на служителя по различно време с различен интензитет, други - могат да имат постоянен характер (на база личностни, възрастови
или други особености на индивида и/или предшестващ социален опит).
Така императивните технологии не се
нуждаят задължително от двустранна комуникация, макар че без съмнение съдържат някои от
елементите на сътрудничеството. Например, когато служителят изпълнява разпорежданията на
мениджъра, той не ги възприема като насилие
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изисква не само единомислие, но и способност
от страна на адресата за критична оценка, приемане или отхвърляне на аргументите на адресанта. Убеденият адресат е способен сам да
обоснове решението си с оглед на неговите
последици. Важно е обаче да се помни, че индивида може да интерпретира своите действия
като самостоятелни дори когато се поддава на
императивно въздействие. Въпреки това, легитимното доминиране също предполага съгласие
и единодушие, макар и в минимална степен.
Тук се съгласяваме с думите на Ст. Иванов:
„Убеждение и внушение в чист вид не съществуват. В процеса на убеждаване има елементи
на сугестивно влияние, а всяко внушаващо
въздействие пък не е лишено от известна логика и от смислово рационално значение. Дори
лесно внушаемият човек винаги си остава субект, не лишен от способността да проявява
критичност към въздействията от действителността.” [4].

Фиг. 1. Мотиви на подчинението

над личността си, тъй като са израз на легитимната императивна власт и технологии. От друга
страна в основата на кооперативните технологии е взаиморазбирането, което без адекватен диалог е неосъществимо. С други думи адресантът в деловото общуване може да влияе
само на адресатите, с които споделя общи ценности, а ефективността на доминирането се основава на неговото ресурсно превъзходство
(власт, авторитет, харизма и т.н.). Легитимните
императивни технологии се състоят в използването от страна на управленеца своите правомощия по отношение на подчинените (тоест,
даване на заповеди и разпореждания) [1].
Особено интересни за практиката са технологиите на рефлексивното управление [6, 7]
тъй като най-често те се използват при налични
отношения на съперничество и конкуренция, когато интересите (целите) на социалните субекти
се пресичат или са несъвместими. Това са ситуациите, когато всеки субект в деловото общуване крие своите истински цели и се стреми да
получи изгода за сметка на партньора по общуване. Или казано по друг начин рефлексивното
управление е набор от взаимно свързани действия на субекта, насочени към управление дейността на съперника с цел получаване на изгода. С други думи, адресантът скрито от адресата управлява процеса за вземане на тези решения (от страна на адресата), които засягат неговите интересите. За тази цел, той създава у адресата изгодна за себе си представа за контекста на взаимодействието, и печеливши цели или
стратегии. В комуникативен аспект рефлексивното управление се осъществява чрез манипулации, целта на които е да се наложи на адресата изкривена картина на социалната ситуация, което може да доведе до накърняване на
репутацията му сред общите целеви групи и
унищожаване на комуникацията му с тях.
Убеждаването е целенасочено въздействие
на адресанта върху адресата с цел промяна на
специфични знания, мнения и поведение. Тук е
важно да подчертаем, че такова въздействие

2. Методи на убеждаващо въздействие
Както е извесно от психологията, убеждението е метод за въздействие на съзнанието на хората, който е насочен към интелектуалнопознавателната сфера на психиката на личността и собственото критично възприемане на реалността. Убеждението е особено използваемо
в съвременното управление, тъй като неговата
същност е в това с помощта на логически аргументи да се осигури вътрешното съгласие на
личността на служителя с определени умозаключения. След това на тази база да се формират и закрепват нови установки (принципи, възгледи и т.н.) или се трансформират старите така,
че да отговарят на поставените фирмени цели.
Една от специфичните форми на социално
въздействие в HR е убеждаващото въздействие, което подпомага адекватните взаимоотношения в системата „ръководител–служител”. В
същността си то е „деликатно” управленско въздействие върху индивида, чиито цели са: коригиране на възгледите и влияние на поведението
на служителя в работна среда; дългосрочни
промени във възприятията и нагласите на личността в желаната посока; стимулиране на необходимостта и желанието за сътрудничество и
др. Като критерий за резултатността на убеждаващото въздействие може да послужи наличието или отсъствието на убеденост от страна на
служителя в истинността на усвоените идеи,
представи, понятия, образи и т.н., определящи
неговото поведение в конкретни ситуации.
Убеждаващото въздействие има ясно изразена
структура, преставена на фиг. 2.

64

Мариана Ушева

то на този проект ще получите ...%
увеличение на заплатата или премия в
размер...”).
3. Аргументи, апелиращи към негативни
очаквания от страна на служителите
(напр. „В случай, че не успеем да се
справим с този проект екипът ни ще
бъде съкратен с ...%”).
Освен аргументацията, добре е да се знаят и
основните принципи за осъществяването на
убеждаващо въздействие от страна на мениджъра. Те са:
1. Принципът на повторението. Многократното повторение осигурява ефект,
който не може да се получи с еднаединствена експозиция. При възможност
е добре повторенията да не бъдат напълно идентични.
2. Принципът на основните въздействия
или постигане на първичност на въздействието. Психологически е доказано,
че когато субектът по комуникация е получил важна (за него) информация, в
съзнанието му възниква готовност за
приемане на последващата, по-подробна
информация, потвърждаваща първото
впечатление. С други думи, когато мениджърът правилно поднася първичната
информация, едновременно създава база за приемането (и потвърждаването) й
като следващ етап, с което нивото на
убеждаващо управленско въздействие се
повишава.
3. Принципът на доверие в източника на
информация може да бъде много действен в съвременните взаимоотношения от
типа „ръководител-служител”. Тук може
да се отбележят няколко метода, чрез
които мениджърът може да въздейства
върху подчинените си. Често се използва
методът за създаване на имидж на „особена осведоменост” за събития, които по
някаква причина официално не се коментират. Това се постига чрез предаването
на факти, достоверността, на които е известна или лесно може да бъде проверена. Друг силно въздействащ метод е този, чрез който се създава имидж на
„обективност, независимост и алтернатива”. Той се осъществява най-често чрез
цитиране на документи (закони, правилници и т.н.), експертни оценки, мнения,
разкази на очевидци и др.
4. Принципът за активизиране на психическите процеси за възприятие на съдържанието на информацията. Обобщено казано, управленското убеждение
предполага „меко” въздействие върху

Фиг. 2. Структура на убеждаващото въздействие

Въздействие на източника на информация.
Ефективността на убеждаването до известна
степен зависи от това как хората, върху които се
въздейства, възприемат източника на информация.
Въздействие на съдържанието на информация. Първо, влиянието на съдържанието на
информацията зависи от това до каква степен е
доказателствено и убедително.
Доказателността се осигурява за сметка на
последователност, логичност, надеждност и
последователност (липса на противоречия) на
материала (информацията). С други думи, важно е не само това, което се съобщава, но начина, по който това е направено.
Убедителността зависи до голяма степен от
вземането под внимание присъщите на обекта
на въздействие нагласи, убеждения, интереси,
потребности, начин на мислене, психологически
характеристики, национална идентичност, език и
т.н.
Трябва да се подчертае, че в служебен план
доказателността не гарантира убедителност. Тя
може да се осигури от правилната пропорция
между логическите и емоционалните компоненти на информационното съобщение.
Убедителността в никакъв случай не може да
се сведе до просто представяне на информацията и следваща аргументация по правилата на
формалната логика. Съвременния мениджър
разполага с много повече за много начини за
убеждаване на подчинените си. В този смисъл
можем да отбележим три основни категории аргументация, гарантиращи убедителността на
управленеца:
1. Истински факти. Информацията се възприема като неопровержима и подбужда
служителите да приемат и нея и препоръките на мениджъра като правилни,
значими и важни.
2. Аргументи,
даващи
психологическо
удовлетворение, тъй като апелират
към позитивни очаквания от страна на
служителите (напр., „След приключване-
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личността на служителя, с цел коригиране на неговите възгледи и установки, за
да се повлияе върху поведението му в
работна среда. По този начин управленското убеждаващо въздействие е найетичния начин на влияние, без насилие и
води до реална адекватна мотивация от
страна на служителя.

даващото управленско въздействие ще бъде
адекватно и ефективно само в случай че служителят или служителите, към които е насочено са
в състояние да разберат и оценят информацията, която им се предлага.
Ще бъде ефективно въздействието и в случаите, когато логиката на мислене на субекта на
въздействието (както и използваната аргументация) са близки до мисленето на обекта, към
който е насочено въздействието. В този смисъл
е особено важно мениджърът да взема под
внимание национално-психологическите, социалните, религиозните и културните особености,
оказващи влияние върху възприемането на информацията от страна на обекта на въздействие.
Последно, но не на последно място, убеждаващото управленско въздействие е необходимо
да се възприема и в светлината на фактора
време. Тоест, за да се убеди партньора по общуване (независимо дали става дума за служител или делови партньор) в нещо, особено ако е
изгодно най-вече за противоположната страна,
е необходимо време. Промени в сферата на рационалното мислене на индивидите се осъществяват само след съпоставка и обмисляне на
фактите, което предполага сериозни времеви
загуби. Ето защо за може мениджърът да използва максимално възможностите на убеждаващото управленско въздействие е необходимо
разнообразното му съдържание да се подкрепя
с многократно потвърждаване с различни аргументи и факти.

Изводи
Развитието на управленската наука в направлението „човешки отношения” открива качествено нови методи на управление - методите
за социално въздействие върху личността на
работника. Управленското въздействие се изразява не само във въздействието върху психиката на служителя, но и в резултатите от това
въздействие. С други думи при управлението на
човешките ресурси социалното въздействие и
взаимодействие се изграждат като устойчива
система от идеи, възгледи и установки, които
обуславят готовността на служителя към определена активност в работна среда. Ето защо
съвременния мениджър трябва много внимателно да подбира средствата за въздействие и
времето за използването им, за да се избягват
неблагоприятните ситуации и последствия както
за служителите, така и за самия него.
Убеждаващото управленско въздействие от
своя страна може да се определи като съвкупност от техники и тактики за оказване на влияние върху служителите с цел постигане на поставените бизнес цели. Вербално и невербално
съвременният мениджър въздейства върху
формирането на мненията, нагласите, дори критичните оценки на своите подчинени. Убеждаващото въздействие според нас е наложителен
процес в период с ускорени социални и личностни промени, когато в голяма степен се изграждат адекватни на времето социалните възприятия и отношения в бизнес средата. То безспорно води до пряко (или косвено) влияние върху
намеренията, желанията, поведението на служителите от страна на управленския екип.
Убеждаващото управленско въздействие влияе
върху мотивацията на подчинените, предизвиква емоции, мисли, действия, стимулира активността и лоялността на служителите.
Трябва обаче да се подчертае, че е целесъобразно да се осъществява само в случай че
обекта на въздействие е в състояние да възприема получената информация и е психологически способен на това възприятие. Преди да
приложи убеждаващото въздействие съвременният управленец трябва да бъде наясно дали
обектът на въздействие е в състояние на съпоставя различните гледни точки и да анализира
системата за аргументация. С други думи убеж-
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SPECIFICITY SOCIAL IMPACTS AND INTERACTIONS IN THE MANAGEMENT OF
HUMAN RESOURCES
Mariana Usheva
Neofit Rilski Southwestern University, Blagoevgrad, Bulgaria
Abstract
In social interactions in the business environment in each time point is available addressee (Communicator, sender) entity that acts and address - one that is exposed. Interaction is composed of successive acts of the addressee and the
addressee, who may periodically to exchange roles. When available matching values and interests of actors influencing
and interacting, without giving their targets appears striving seeking mutually beneficial solutions to common problems.
This in turn leads to the implementation of cooperative technologies and entering into relations of cooperation, which is
especially important in the management of human resources (HR). One of the specific forms of social impact in HR is
persuasive impact that adequate support relationships in the “manager-employee”. In essence it is a “delicate”
managerial impact on individuals whose objectives are adjusting their views and influence the behavior of employees in
the work environment, long-term changes in perceptions and attitudes of individuals in the desired direction, stimulation
of the need and desire for cooperation and others. As a criterion for the effectiveness of persuasive effect could serve the
presence or absence of a commitment from the employee learned the truth of ideas, notions, concepts, images, etc.,
defining its behavior in specific situations.
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Резюме
В доклада е поставен акцент върху един от компонентите на устойчивото развитие, а именно социалната
сфера и по-конкретно – пенсионната система. Актуалността на темата е породена от все по-задълбочаващата се
демографска криза в България. Свидетели сме на увеличаване на дела на възрастното население за сметка на
намаляване на този на младото. Всичко това рефлектира върху устойчивото развитие на обществото, тъй като в
дългосрочен план би довело до увеличаване на разходите за пенсии, за здравеопазване, за медико-социални
грижи за възрастните хора и т.н, което от своя страна ще се окаже бреме за бъдещите поколения. Целта на настоящия доклад е да се покаже как чрез продължаване на реформата в пенсионната система можем да осигурим
по-добро устойчиво развитие за идните поколения. Задачите, които си поставяме за постигане на поставената
цел са свързани с представяне на съществуващия модел на пенсионна система у нас, както и на основните предизвикателства и заплахи пред нея, също така и на конкретни решения за преодоляване на основните проблеми.
Източници на информация са данни на Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Национална работна програма по участието на България в Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарност между поколенията, Кодекс за Социално осигуряване. Направените изводи са
свързани с: влиянието на демографските промени върху динамиката на Брутния вътрешен продукт и социалноикономическото развитие при отсъствие на компенсиращи икономически промени; основните насоки на политиките за преодоляване застаряването на населението; въпросът за пропорцията между солидарната и капиталовата пенсионни системи.
Ключови думи: пенсионна система, демографска криза, задължително пенсионно осигуряване, доброволно
пенсионно осигуряване.
Key words: pension system, demographic crisis, pension assurance, voluntary pension assurance.
JEL: G23, H55, J14, J26, M14.

В съвременния свят все по-често дискутирана тема е тази за така нареченото устойчиво
развитие и жизнеустойчивост на бъдещите поколения. Да „посрещне нуждите на настоящето,
без да прави компромиси с възможността на
бъдещите поколения да удовлетворят собствените си нужди” [1] е главна цел на устойчивото
развитие. С глобализирането на икономиката,
търговията, споделянето на знания и технологии, се създават все повече нови и благоприятни възможности за повишаване на качеството
на живота. Тези благоприятни възможности,
обаче не винаги са налице при непрекъснато
увеличаващото се население. Статистическите
данни, показващи положителни изменения в
живота на много хора, се неутрализират от тревожната информация относно състоянието на
околната среда, глада и липсата на здравни
грижи за милиони хора. Поради приноса си към
икономическото развитие, напредъкът в познанието и технологията има възможността да
спомага за разрешаване на проблемите, свързани с рисковете и заплахите за устойчивото
развитие на нашите социални отношения, околна среда и икономика.
Демографските промени, наред с глобализацията и напредването на информационните
технологии, са в основата на формирането на

една нова социална реалност. Свидетели сме
на процес на увеличаване на възрастното население и намаляване на дела на младото такова.
Това рефлектира върху устойчивото развитие
на обществото.
Очертаващата се трайна тенденция на застаряване на населението и прогресивното нарастване на дела на възрастното население е
процес, с изключително значение за бъдещото
програмиране в социалната сфера. Нарастващият дял на възрастното население обуславя
увеличаването на дела на разходи в сферата на
публичните финанси, в т.ч. повишаването на
разходите за пенсии, за дългосрочни грижи,
здравеопазване.
В демографски план застаряването на населението е необратим процес и затова усилията
в тази посока трябва да бъдат насочени не
просто към механична промяна на основните
демографски показатели, а към прилагане и
развитие на такава политика, която да е насочена към мобилизиране и пълноценно използване
на възможностите на наличните човешки ресурси и целенасочено инвестиране в повишаване
на качеството на човешкия капитал. Това е и
нашата цел на настоящото изследване, което е
фокусирано върху пенсионната система, като
един от компонентите на устойчивото развитие,
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в условия на демографски сриф, нарастваща
безработица, нарастващ дял на населението в
нетрудоспособна възраст.
Изходна база на изследванията ни са статистическите данни. През последните години се
наблюдава непрекъснато нарастване на показателя за средната възраст на населението. През
2000 г. този показател е 39,9 г., през 2005 г. –
41,2 г., а през 2010 г. достига 41,9 години (по
данни на Националния статистически институт).
Според Питър Харолд, регионален директор на
Световната банка за Централна и Източна Европа, причина за това е демографската криза у
нас. По думите му България има най-бързо свиващото се население в работоспособна възраст
в света. Това означава ръст на възрастните
хора, които имат по-голяма нужда от здравни
грижи, финансовата тежест, от които пада върху
работещите. Според прогнози на банката работната сила у нас се очаква да намалее почти
наполовина до 2050 година. В момента един
работещ издържа 0,8 пенсионера. Прогнозата
за този показател през 2030 година да е 1,2.
Същевременно, според анкета проведена от
„Дойче веле“, всеки четвърти българин на възраст до 30 години не работи, не учи, не стажува.
Особено тежък е проблемът с младите българи,
които са дълготрайно безработни. От влизането
на България в Европейския съюз броят на обезкуражените да търсят работа млади хора нараства двойно. Делът на неквалифицираните сред
младите безработни у нас е също по-висок от
средните за Европейския съюз стойности.
На фона на изнесеното, основните насоки на
политиките за преодоляване застаряването на
населението могат да бъдат: стимулиране на
предлагането на работна сила; повишаване на
производителността; реформиране на пенсионната система; инвестиции в образование и учене през целия живот.
Обстоятелството, че в Западна и Централна
Европа, както и в Япония, нивото на раждаемостта е по-ниско от необходимото за възпроизвеждане на населението, обуславя необходимостта от промяна на стратегията на всички
институции на съвременния свят и особено на
бизнес институциите. В продължение на наймалко двеста години те приемат за даденост
стабилното нарастване на населението, но намаляващият ръст на същото и по-скоро на младото такова, както и увеличаването на продължителността на живот, доведе до увеличаване
на възрастта за пенсиониране. Най-вероятно
тенденцията към „ранно пенсиониране” ще продължи, но тя няма да означава, че пенсиониралият се човек ще престане да работи, а че ще
престане да работи целогодишно като нает
служител към дадена организация. Появата на

средна класа и увеличаването на продължителността на живота обуславят необходимостта от
обособяването на институции като пенсионните
фондове. Именно те са сегашните „собственици” на значима част от имуществото в акционерни дружества с публична продажба на акции.
В момента институциите в САЩ, представляващи бъдещите пенсионери, притежават наймалко 40% от всички подобни корпорации и вероятно 60% от големите организации. Същото
се отнася и за бизнеса във Великобритания.
Тази тенденция се проявява и във всички останали развити страни – Германия, Франция, Япония и т.н. [2]. В България нещата не стоят по поразличен начин. Към момента активите под управление на пенсионните фондове у нас са в
размер на над 4,5 млрд. лв. Те бележат ръст от
18% на годишна база спрямо 2011 г.
Реформата в пенсионната система в България е пряко следствие от демографските проблеми, емиграцията на младите хора, големия
брой пенсионери и високото ниво на безработица. Промени се преди всичко начинът на финансиране. Въведе се тристълбова пенсионна
система, която се основава както на разходопокривен, така и на капиталов принцип.
Първи стълб - държавно обществено осигуряване (ДОО) - обхваща цялото работещо население на страната. Функционира на разходопокривен принцип. С вноските на работещите в
момента се плащат пенсиите на настоящите
пенсионери. Осъществява се от Националния
осигурителен институт (НОИ).
Втори стълб - допълнително задължително
пенсионно осигуряване (ДЗПО) - работи на капиталов принцип. Осигурява пенсия за ранно
пенсиониране за работещите при условията на
първа и втора категория труд и/или допълнителна пенсия за старост за родените след
31.12.1959 г. Осъществява се от частни пенсионни фондове. Размерът на осигурителните
вноски от 2007 г. е 5%, през 2017 се очаква да
бъде 7%.
Трети стълб - допълнително доброволно
пенсионно осигуряване (ДДПО) - има доброволен характер. Работи на капиталов принцип.
Позволява получаването на пенсии за старост,
инвалидност и наследствени пенсии. Осъществява се от частни пенсионни фондове. Участието в доброволен пенсионен фонд зависи от волята на отделното физическо лице или от волята на неговия работодател, ако то е на възраст
над 16 години. Вноската във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване може
да бъде за сметка на осигуреното лице или в
негова полза, за сметка на работодателя или на
друг осигурител [3].
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Изравняването на броя на лицата, които
правят вноски в разходно-покривната система с
тези, които получават пенсии, като краен резултат води до високи вноски, ниски по размер пенсии и постоянна необходимост от покриване на
дефицити на държавния пенсионен фонд със
средства от бюджета и опасност от неговия фалит. Чрез новия пенсионен модел отговорността
за размера на пенсионния доход на хората, които работят сега, е разпределена между държавата, работодателите и осигурените лица. Сумата от трите вида пенсии би трябвало да осигури пенсионен доход в размер на 70-75% от
последното възнаграждение преди пенсиониране, което е международно признатият стандарт,
гарантиращ запазване на стандарта на живот в
нетрудоспособна възраст.
Склонни сме да свързваме пенсионирането
като край на активния живот, като нещо, което е
малко вероятно да доживеем и за което не обичаме да мислим и говорим. Фактите обаче показват, че това събитие обичайно се случва, и
че продължителността на живота след пенсиониране постоянно се увеличава. Чрез въвеждането на втория и третия стълб в осигуряването
се даде възможност за повишаване на стандарта на живот след пенсиониране. Как? От една
страна като настояваме пред работодателите
да ни осигуряват на реалната заплата и от друга, като отделяме лични средства за осигуряване в доброволни схеми. Адекватността и устойчивостта на пенсионната система в средносрочен и дългосрочен план е от решаващо значение за предотвратяването на бедността и социалното изключване сред възрастните хора, които са една от най-уязвимите групи в обществото. Основна цел на провежданата политика е
осигуряването на адекватни пенсионни доходи
за всички, гарантиращи подобаващ жизнен
стандарт след пенсиониране. От изключително
важно значение е насърчаването на активния
живот на възрастните хора, включително чрез
създаването на условия, позволяващи повъзрастните работещи лица да се задържат подълго на пазара на труда.
Ефектите от въвеждането на тристълбовата
пенсионна система основно могат да се търсят
в следните посоки:
- получаване на значителна по размер
пенсия и запазване на жизнената активност след пенсиониране;
- пенсионерите не се превръщат в обществено бреме, запазват покупателната си
способност и в периода след пенсиониране, способни са да задоволяват своите
потребности и не тежат на бюджета;
- частните пенсионни фондове се превръщат в едни от най-мощните институцио-

нални инвеститори, които инвестирайки
акумулираните в тях средства в икономиката, създават работни места, инфраструктура и доходи и се превръщат в мощен лост за развитието на капиталовия
пазар във всяка една държава.
Тъй като при допълнителното пенсионно осигуряване закупената услуга предстои да бъде
ползвана в отдалечен момент от време, а от нея
зависи размерът на натрупаната по индивидуалната партида сума и жизненият стандарт през
1/3 от живота ни, то от изключителна важност е
първоначалният избор да е успешен.
Направените в края на 2011 г. промени в
пенсионната система имат за цел да подобрят
нейната финансова стабилност и да повишат
степента на адекватността на пенсиите. Тристълбовият модел се запази. Отпадна точковата
система. Купуването на стаж вече става само с
реални пари, без възможност за разсрочено
плащане. От началото на 2012 г. възрастта за
пенсиониране е увеличена с по 4 месеца от
началото на всяка година до достигане на 65 г.
за мъжете и 63 г. за жените. Увеличи се и осигурителният стаж с по 4 месеца до достигане на
40 г. за мъжете и 37 г. за жените. При недостигащ осигурителен стаж за хората с реален стаж
минимум 15 години, възрастта за пенсиониране
се увеличи с по 4 месеца до достигане на 67 г.
за мъжете и жените. По своя характер тези промени са насочени само към ограничаване на
разходите, без да се търсят резерви за нарастване на приходната част. Увеличаването на
тежестта на 1 г. стаж в пенсионната формула
само за новите пенсии отново отключва проблема „стари – нови пенсии”.
Основните насоки за идентифициране на
възможностите за насърчаване на активния
живот на възрастните хора се съдържат в разработената в рамките на Междуведомствената
работна група по демографски въпроси Национална концепция за насърчаване на активния
живот на възрастните хора. Визията на концепцията е ориентирана към създаване на условия
и гарантиране на равни възможности за достоен
и пълноценен живот на възрастните хора. Националната концепция за активен живот на
възрастните хора е развитие и продължение на
едно от важните направления на Националната
стратегия за демографско развитие на Република България с хоризонт до 2020 г. – Преодоляване на последиците от застаряване на населението. Чрез Националната концепция за активен
живот на възрастните хора се създават условия
за постигане на икономически растеж, устойчиво
развитие на социалните системи, подобряване
на стандарта и качеството на живот на хората,
както и изграждане на сплотено общество. На-
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ционалната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора предлага
конкретна перспектива за посрещане на последствията от демографското застаряване на
населението в контекста на интегриран подход
за отразяване на конкретните специфики на
застаряването. Националната концепция за
насърчаване на активния живот на възрастните
хора идентифицира няколко ключови оперативни цели, които се отнасят до:
- осигуряване на равни възможности за активен трудов живот на възрастните хора;
- осигуряване на финансова стабилност на
пенсионната система и равни възможности за активен и достоен живот в пенсионна възраст;
- създаване на условия за ограничаване на
бедността сред пенсионерите;
- създаване на условия за подобряване на
жизнения стандарт на възрастните хора(вкл. създаване на възможности за повишаване на доходите, саниране на жилища, модернизиране на жизнената среда);
- осигуряване на равни възможности за
достъп до здравни услуги и удължаване
на живота в добро здраве на възрастните
хора;
- осигуряване на равни възможности за
достъп до образование, за учене през
целия живот, за повишаване на квалификацията и за преквалификация с оглед на
подобряване на мобилността на пазара
на труда;
- развитие и модернизиране на дългосрочната грижа и осигуряване на равни възможности за достъп до социални услуги;
- развитие на т.нар. „сребърна икономика”
[3].
В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., която е
основният инструмент за усвояване на средствата по Европейския социален фонд, се изпълняват редица схеми, насочени към осигуряване
на качествени грижи за възрастни хора, в т.ч.
възрастни хора с увреждания, тежко болни възрастни хора и самотноживеещи възрастни хора.
Данните сочат, че за периода 2007-2010 г. едно
от всеки десет лица, включени в мерките по
оперативната програма, насочени към насърчаване на социалната икономика и социалното

включване на уязвимите групи, е на възраст
между 55 и 64-годишна възраст. Тези хора или
т.нар. „възрастни работници” попадат сред целевите групи на всички схеми по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г., насочени към интеграция в заетостта на групите в неравностойно положение
на пазара на труда и към повишаване адаптивността и производителността на труда на заетите лица.
В заключение считаме, че преодоляването
на негативните демографски тенденции в обществото ни, е дълъг и бавен процес. Той изисква мобилизиране на усилията на министерства,
държавни агенции, общински органи, социални
партньори, научни ведомства и граждански организации. Условие за устойчиво и балансирано
демографско развитие е постигането на добър
синхрон, координация и последователност в
предприеманите политики и мерки; разработване на устойчива и дългосрочна политика; създаване на надеждна система за моделиране и за
динамична статистика и наблюдение на движението на населението и демографските процеси. Всичко това означава създаване на цялостен национален механизъм за посрещане на
демографската промяна в нашето общество.
Едновременно с това е необходимо да се предприемат действия за осигуряване на условия за
достойно остаряване в добро здраве, развиване
на мерки за превенция на социално значими
заболявания и увреждания и за насърчаване на
здравословен начин на живот, развиване на
услугите за възрастните, развиване на дългосрочните грижи, както и ново интерпретиране на
позитивната социална роля на възрастните хора
като пълноправни активни граждани. Не на последно място, е необходимо зачитането на ролята на неправителствения сектор и на социалните партньори в този процес.
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THE CHALLENGES OF 21-ST CENTURY FOR THE BULGARIAN ECONOMY – GOOD
WORKING PENSION SYSTEM
Sevdalina Dimitrova, Vanja Dimitrova
Vasil Levski National Military University, Veliko Turnovo, Bulgaria
Abstract
The report focuses on one of the components of sustainable development, namely social and more specifically - the
pension system. The actuality of the topic stems from the ever-deepening demographic crisis in Bulgaria. We are seeing
an increase in the proportion of the adult population at the expense of reducing this to the young ones. All this affects the
sustainable development of society, as in the long run would lead to increased costs for pensions, health care, medical
and social care for the elderly, etc., which in turn would be a burden for the future generations . The purpose of this
report is to show how the continuing reform of the pension system can provide better sustainable development for future
generations. The tasks we set for achieving the target are connected with presentation of the existing pattern of pension
system in the country, and the key challenges and threats in front of it, as well as concrete solutions to major problems.
Sources of information include data from the National Statistics Institute, the National Insurance Institute, the National
Operating Program of Bulgaria's participation in the European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity, the
Social Security Code. The conclusions are associated with: the impact of demographic change on the dynamics of GDP
and socio-economic development in the absence of compensative economic changes, guidelines for policies to tackle
aging, the issue of the proportion between solidarity pension system and the funded pension system.
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Резюме
Застаряването на населението води до промени в потреблението и спестяването. Нарастването на дела на
възрастните хора, съпроводено с намаляване на дела на младежите и децата, променя структурата на потребление в обществото поради различията в потребителските предпочитания на тези възрастови групи. Хипотезата
за жизнения цикъл на дохода и спестяванията твърди, че човек ще спестява през годините на трудовия си живот
и ще потребява спестеното през годините, в които е в пенсия (когато остарее). С навлизането в пенсионна възраст хората посягат към натрупаните в активна трудова възраст спестявания, затова с нарастване на броя и
относителния дял на пенсионерите спестяванията намаляват. Промените в резултат на застаряването на населението се очаква да доведат и до промени в предлагането, което да се ориентира към удовлетворяване на
потребностите на възрастните хора, чийто брой и относителен дял продължава да нараства.
Ключови думи: потребление, спестяване, застаряване на населението.
Key words: consumption, saving, population ageing.
JEL: E21.

да постигнат максимизиране на потреблението
през целия си живот.
Хипотезата за жизнения цикъл на дохода и
спестяванията разглежда идеята за максимизиране на полезността през целия живот на човека. Потреблението е максимизираното средно
потребление, което човек може да поддържа
през живота си. За да може да направи това,
естествено е да предположим, че човек ще
спестява през годините на трудовия си живот и
ще потребява спестеното през годините, в които
е в пенсия (когато остарее). Ако човек успее да
спести толкова, колкото желае, няма да има
промяна в индивидуалния му модел на потребление през годините, когато се пенсионира (с
изключение на свързаните с ходене на работата
разходи). Тъй като хората максимизират по отношение на собствения си живот, в хипотезата
има противоречие, свързано с максимизиране
на дохода на няколко поколения, тъй като тя
премахва стимула за оставяне на наследство.
Противоположният възглед, формулиран от
Фридман като хипотеза за постоянния доход,
твърди, че функцията на полезността е безкрайна във времето и затова наследяването е
естествена последица от тази функция.
Модилиани и Брумбърг тестват (с някои ограничения) хипотезата си с данни от различни
страни от ОИСР. Ограниченията (предположенията) са: (1) възможности: постоянен доход до
пенсионирането, нулев доход след това; нулев
лихвен процент; (2) предпочитания: постоянно
потребление през целия живот, липса на наследство.
Резултатите, които получават, не съответстват на предишни теории:

Увод
Застаряването на населението е една от
най-характерните черти на демографското развитие на страните в света. Застаряването е
процес, който поставя под въпрос устойчивото
развитие не само на населението, но и на икономиката. Демографската динамика оказва влияние върху дългосрочните тенденции в икономическата активност. Нарастването на дела на
възрастните хора води до промени в потреблението и спестяването, свързани с жизнения цикъл на дохода на индивида.
Хипотезата за жизнения цикъл на дохода се
основава на твърдението, че човек планира
своето потребление, оценявайки доходите и
богатствата, с които разполага през целия си
живот. Тази теория установява факта, че доходът се мени през живота на индивида, поради
което стратегията за спестяване в значителна
степен зависи от стадия на жизнения цикъл.
Когато индивидите са млади, те обикновено
потребяват повече, отколкото получават и покриват разликата с дългове. В течение на трудовия им живот техният доход се увеличава, достига своя пик и те изплащат дълговете си от
младостта, като натрупват и спестявания за
третата фаза от жизнения си цикъл.
Хипотеза за жизнения цикъл на дохода и
спестяванията
Модилиани и Брумбърг представят хипотезата за жизнения цикъл на дохода и спестяванията в два доклада, публикувани през 50-те години
на ХХ век. Целта им е да докажат, в духа на
статията на Фишер от 1930 г., че потребителите
разпределят ресурсите си рационално, така че
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-

нормата на спестяване в страните не зависи от дохода на човек от населението;
- националната норма на спестяване не
зависи от характеристиките на населението; различната норма на спестяване отразява различната икономическа ситуация във всяка от страните (всички страни
имат подобен модел на поведение);
- колкото по-високо е равнището на агрегирани спестявания, толкова по-висок е
дългосрочният икономически растеж на
страната; при нулев икономически растеж
агрегатните спестявания са близки до
нула;
- икономиката може да акумулира значително богатство, дори и ако няма наследства;
- основният параметър, който контролира
съотношението богатство-доход и нормата на спестяване при даден растеж, е
преобладаващата продължителност на
годините в пенсия.
Тези резултати показват от какво значение е
равнището на растеж за националните спестявания. Показват съществуването на транснационален модел на поведение по отношение на
спестяванията, който не е свързан с особености
на населението, а е продукт на съответните
икономически условия и ситуации.

тура) без промяна в темпа на икономически
растеж, нормата на агрегатни спестявания би
била равна на нула. Това се дължи на факта, че
възрастните недоспестяват в същия размер, в
който работещите спестяват. Подобен тип население (стабилно) не би генерирало допълнителни агрегирани спестявания. Обратно, едно
застаряващо население би довело до намаляване на агрегираните спестявания, тъй като
повече ще бъдат тези, които недоспестяват,
отколкото тези, които спестяват. Това означава,
че ако липсва икономически растеж, няма да
бъде създадено допълнително богатство. Нормата на спестяване е по-висока в страните, където темповете на растеж са по-високи.
Модилиани показва, че ръстът на населението и/или икономическият растеж (дължащ се на
производителността) водят до нарастване на
националните спестявания (агрегираните спестявания), когато има повече хора в младите
възрастови групи, които спестяват, отколкото
възрастни хора, които използват спестяванията
си. Висок растеж в икономиката означава нарастване в съотношението между доход и спестявания, ако потреблението се изглади. Модилиани твърди (тъй като изглаждането на потреблението през целия живот е основна мотивация за
спестяване), че най-вероятно хората ще се пенсионират (ако няма официална пенсионна възраст), когато размерът на спестяванията, нужен
за изглаждане на потреблението, бъде достигнат.
Нарастване на агрегираните спестявания не
означава постоянно нарастване на националните спестявания, поради факта, че тези, които
спестяват по-бързо от очакваното, ще се опитат
да ограничат това нарастване с по-ранно пенсиониране (не нарастване на потреблението, а
намаляване на съотношението доход/производство). Това означава, че спестяванията са зависими от темпа на растежа, а не от равнището на
растежа. Следователно размерът на богатството на нацията свързваме с годините, които хората прекарват като пенсионери.
За Модилиани свързаните с растежа ефекти
върху спестяванията (изобразявани чрез изпъкнала крива на спестяванията), в резултат от
ръст на икономиката и на населението, са найважният предиктор на националните спестявания. Според него тези ефекти са найсъществената част от хипотезата за жизнения
цикъл, като на практика тази хипотеза може да
бъде наречена хипотеза за растежа и спестяванията.

Y, C, A
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Източник: [2].

Фиг. 1. Хипотеза за жизнения цикъл на дохода: доход, потребление, спестяване и богатства като функция на възрастта
На фиг. 1 се виждат предположенията на
Модилиани. Например Y(T) – доходът – спада
до 0 при пенсиониране N. C(T) е потреблението,
което е постоянно. Разликата между Y и C генерира годишни спестявания, които се превръщат
в общи агрегирани спестявания A(T), или богатство. През годините в пенсия (разликата между
очакваната продължителност на живота (L) и
пенсионирането (N), спестяванията служат за
поддържане на потреблението (C) постоянно.
Годишният размер на недоспестяването идва от
акумулираните спестявания A(T). При липса на
риск A(T)=0 в т. L.
Всичко това предполага, че при стабилно население (без промяна във възрастовата струк-
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месечен доход) относителният дял на хората,
които не желаят да предоставят информация, е
14,4%.

Емпирично изследване на потреблението и
спестяването на българските домакинства за
2010 г.
Извадката включва 3000 лица на възраст над
18 г., избрани по метода на простия случаен
подбор, което гарантира представителността на
извадката. Генералната съвкупност е разделена
на райони по корелационен признак, тясно
свързан с изследването. Извадката е многостепенна гнездова и възпроизвежда структурата на
населението по общини.
Извадката е балансирана по пол с лек превес на жените, които са 52,2% срещу 47,8% за
мъжете. Средната възраст на анкетираните
лица е 47,37 години (половината от анкетираните лица са на възраст до 47 години).
Най-голям процент от анкетираните лица живеят в големи градове – 33,2%, следвани от
живеещите в селата – 29,1%, малките градове –
22,3% и столицата – 15,4%.
Почти половината от населението (48,6%) е
съсредоточено в столицата и големите градове
на страната. В зависимост от степента на завършено образование най-висок е процентът на
завършилите средно образование (специално и
общо) – 53,3%, следвани от завършилите висше
или полувисше образование – 23,4% и завършилите основно и по-ниско образование –
23,3%. Според данните в извадката най-много
са работещите на изпълнителска длъжност –
33,8%, следвани от пенсионерите – 25,7% и
безработните – 16,5%. Зависимите групи от
населението (безработни, пенсионери и учащи),
са 52,2% - над половината от цялата извадка (в
която участниците са над 18 г.).
Българските домакинства се състоят в найголемия си брой (73,8%) от двама, трима или
четирима членове. Домакинствата от двама
души са най-многобройни – 28,8%, следвани от
домакинствата от трима души – 24,5% и домакинствата от четирима души – 20,5%. Значителен е и броят на домакинствата от един човек –
14,5%.
Най-голям е процентът на домакинствата с
чист средномесечен доход от 301 до 500 лв. –
19,8%, следвани от домакинствата с доход от
701 до 900 лв. – 13,4% и домакинствата с доход
от 501 до 700 лв. – 12,9%. С доход до 700 лв.
месечно разполагат половината от българските
домакинства – 51,5%. Относителният дял на
тези, които не желаят да предоставят информация за чистия средномесечен доход на домакинството, е 16%.
Средномесечните лични доходи са в размер
до 500 лв. за 79,2% от анкетираните лица. Половината от анкетираните лица (53,6%) разполагат с доход до 300 лв. на месец. При отговора
на този въпрос (свързан с чистия личен средно-

Връзка между възрастта на главата на домакинството и дохода
За домакинствата връзката между възрастта
на главата на домакинството (на групите от 15
до 64 г. и над 65 г.) и дохода е с коефициент на
корелация -0,404 (показващ средно силна обратна връзка). С преминаването във възрастовата група над 65 г. доходите намаляват.
Връзка между възрастта на индивида и дохода
За индивидите връзката между възрастта (на
групи от 15 до 64 г. и над 65 г.) е с коефициент
на корелация -0,160 (показващ слаба обратна
връзка). С преминаването във възрастта над 65
г. доходите на индивидите намаляват.
Разпределение по разходи
77,6% от домакинствата отделят до 400 лв.
месечно за храна. Относителният дял на домакинствата, изразходващи до 300 лв. месечно за
храна е 65,2%. Делът на тези, които не желаят
да отговорят или не могат да преценят, е 10,5%
от анкетираните.
За домакинствата връзката между възрастта
(на групи от 15 до 64 г. и над 65 г.) и разходите
за храна е с коефициент на корелация -0,285
(показващ слаба обратна връзка). С преминаването във възрастовата група над 65 г. разходите
за храна намаляват.
81,9% от домакинствата отделят до 200 лв.
месечно за ток, вода и отопление. За половината от домакинствата (51%) тези разходи са ограничени до 100 лв. месечно. Делът на тези,
които не желаят да отговорят или не могат да
преценят, е 10,1% от анкетираните.
За домакинствата връзката между възрастта
(на групи от 15 до 64 г. и над 65 г.) и разходите
за поддръжка на жилището е с коефициент на
корелация -0,219 (показващ слаба обратна
връзка). С преминаването във възрастовата
група над 65 г. разходите за поддръжка на жилището намаляват.
Над половината от домакинствата (56,2%)
отделят до 100 лв. месечно за облекло и обувки.
Относителният дял на тези, които не могат да
преценят или не желаят да отговорят на този
въпрос, е 32,2%.
За домакинствата връзката между възрастта
(на групи от 15 до 64 г. и над 65 г.) и разходите
за облекло и обувки е с коефициент на корелация е +0,084 (показващ много слаба права връзка). С преминаването във възрастовата група
над 65 г. разходите за облекло и обувки слабо
нарастват.

75

Диана Съботинова

За други видове разходи (включително лекарства) 57,8% от домакинствата отделят до
100 лв. месечно. Относителният дял на тези,
които не могат да преценят или не желаят да
отговорят на този въпрос, е 26,6%.
За домакинствата връзката между възрастта
(на групи от 15 до 64 г. и над 65 г.) и други разходи е с коефициент на корелация -0,059 (показващ много слаба обратна връзка). С преминаването във възрастовата група над 65 г. останалите разходи слабо намаляват.

Разпределение по разходи за потребление на
групата над 65 г.
Разходите за храна на възрастовата група
над 65 г. са в размер до 300 лв. месечно на домакинство за 86,5% от анкетираните. До 200 лв.
месечно за поддържане на жилището отделят
90,1%, до 100 лв. са разходите за облекло и
обувки на 51%, като още толкова – 100 лв. на
месец – са и другите разходи за 45% от домакинствата.

Връзка между възрастта на домакинството и
спестяванията – всички отговорили
Спестявания заявяват, че имат, едва 22% от
домакинствата. Нямат спестявания 12,2%, не
могат да преценят или не желаят да отговорят
на този въпрос – 65,7%.
За домакинствата връзката между възрастта
(на групи от 15 до 64 г. и над 65 г.) и спестяванията е с коефициент на корелация +0,035 (изключително слаба права връзка).

Разпределение по спестявания на възрастовите групи от 15 до 64 г. и над 65 г.
Спестявания във възрастовата група от 15
до 64 г. нямат 12,3%, имат 22,6%, като близо
две трети не могат да преценят или не желаят
да отговорят на този въпрос – 64,9%. Спестявания във възрастовата група над 65 г. нямат
11,7%, имат 19,3%, като над две трети не могат
да преценят или не желаят да отговорят на този
въпрос – 69,1%.
Получените резултати от емпиричното изследване на българските домакинства подкрепят
хипотезата за съществуване на жизнен цикъл на
дохода на Модилиани. За домакинствата връзката между възрастта (на групи от 15 до 64 г. и
над 65 г.) и дохода е с коефициент на корелация
-0,404 (показващ средно силна връзка), докато
за индивидите връзката между възрастта (на
групи от 15 до 64 г. и над 65 г.) е с коефициент
на корелация -0,160 (показващ слаба връзка).
Доказва се обратната връзка между възрастта
(трудоспособно население и население в надтрудоспособна възраст) и дохода. Можем да
твърдим, че съществува жизнен цикъл на дохода, макар и слабо проявен.

Връзка между възрастта на домакинството и
спестяванията – само отговорилите на въпроса за спестяванията
За домакинствата връзката между възрастта
(на групи от 15 до 64 г. и над 65 г.) и спестяванията е с коефициент на корелация -0,052 (изключително слаба обратна връзка).
Не може да бъде направена категорична
връзка между възрастта и спестяванията поради големия брой неотговорили на този въпрос –
65,7%.
Разпределение по възрастови групи и доходи
Разделяме извадката на две групи – лица на
възраст 15-64 г. и лица на 65+ г. Търсим връзка
между възрастовите групи и равнището на дохода. В групата на възраст между 15 и 64 г. доходите са значително по-високи, отколкото в
групата на възраст над 65 г., което е в потвърждение на хипотезата за жизнения цикъл на дохода. С навлизане в пенсионна възраст доходите намаляват поради ниското равнище на заместване на дохода след пенсиониране (общият
коефициент на заместване на дохода е 40%).

Заключение
Моделът на жизнения цикъл описва постоянно равнище на потреблението и първоначално
нарастващо и впоследствие намаляващо спестяване. Потреблението се поддържа с акумулирани спестявания или междупоколенчески трансфери, и съществува дори и при липса на доходи. За да потребяват, децата разчитат на трансфери от своите родители. Възрастните хора
разчитат на своето акумулирано богатство и/или
получават междупоколенчески трансфери, след
като напуснат пазара на труда.
Възрастните хора обикновено харчат поголяма част от доходите си за разходи, свързани с поддържането на дома и социални услуги.
Търсенето на здравни услуги и услуги за предоставяне на дългосрочни грижи за възрастните
хора се очаква да нарасне. Търсенето на развлечения и транспорт се очаква да спадне. Делът
на потребяваните основни стоки като храна и

Разпределение по разходи за потребление на
групата на възраст от 15 до 64 г.
Разходите за храна на възрастовата група от
15 до 64 г. са в размер до 400 лв. месечно на
домакинство за 59,7% от анкетираните. До 200
лв. месечно за поддържане на жилището отделят 64,1%, до 100 лв. са разходите за облекло и
обувки на 46,1%, като още толкова – 100 лв. на
месец – са и другите разходи за 54% от домакинствата.
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дрехи се очаква да се запази относително постоянен.
Можем да очакваме промяна в моделите на
спестяване и потребление, като причината за
това е в застаряването. Голяма част от населението ще промени поведението си от спестяване (за пенсиониране) към харчене (на спестеното за пенсиониране). Структурата на потребление също се променя в резултат на разликата в
потребностите на различните възрастови групи.
Производството и предлагането също ще претърпят промени, за да се отговори на потребителското търсене на все по-нарастващата част
от населението – възрастните хора.

BG051PO001-3.3.04/37). Проектът е осъществен с
помощта на оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” (2007-2013 г.) и е съфинансиран
от страна на Европейския социален фонд.
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CHANGES IN CONSUMPTION AND SAVING AS A RESULT OF POPULATION
AGEING
Diana Sabotinova
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Abstract
Population ageing has an impact on consumption and saving. As the number of old people grows, while the number
of young people falls, the structure of consumption is changed due to the different preferences of these two age groups.
According to the life cycle hypothesis of income and saving an individual will save during its working life and will consume these savings during its old age. As a result the savings in the ageing economies are expected to fall. Population
ageing is believed to lead also to changes in supply as companies try to meet the consumption needs of old people.
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ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДОВОЛСТВЕНИ ПРОДУКТИ В ДОМАШНИТЕ
СТОПАНСТВА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМИ, ВЪЗМОЖНОСТИ
Дарина Русчева
Институт за икономически изследвания, Българска академия на науките, София
Резюме
В доклада се извеждат тенденции в развитието на производството на основни продоволствени продукти в
домашните стопанства на населението в България след 1990 година. Открояват се проблеми и се посочват възможностите на този канал на производство да удовлетворява продоволствените потребности на населението.
Получените резултати позволяват да се види какво е мястото на производството в домашните стопанства на
населението в националната продоволствена сигурност на страната.
Ключови думи: производство, продоволствени продукти, домашни стопанства на населението.
Key words: production, food resources, home farms of households.
JEL: Q18.

нието в страната. За целта се използват данни
от Бюджети на домакинствата в Република България, Средни цени и купени количества основни стоки от домакинствата и Статистически годишник на България за съответните години. В
изследването се разглеждат 11 продукта, които
са основни при производството на продоволствени продукти в домашните стопанства и са
важни за изхранване на хората в тези стопанства. Това са: картофи, фасул, домати, ябълки,
яйца, месо, месни произведения, сирене, кашкавал, зеленчукови и плодови консерви. Периода на анализа е 1992-2009 година.

Увод
В България има три канала, чрез които се
формират продоволствени ресурси за покриване на търсенето на основни продоволствени
продукти. Това са: стоковото производство,
осъществявано в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, вноса и производството в домашните стопанства на населението. Производството н домашните стопанства
на населението е важно, защото: а) има определено значение в бита и традициите на българина; б) спомага за подобряване на степента на
задоволяване на продоволствените потребности и в) в условията на ниски доходи и висока
безработица то става основен източник за препитание особено на хората в малките градове и
села в страната. В доклада се акцентира върху
мястото на производството на основни продоволствени продукти в домашните стопанства на
населението в националната продоволствена
сигурност. За целта вниманието е насочено към
количествените измерения и тенденции в развитието му, към проблеми и възможности, които то
предоставя. Най-общо под производство в домашните стопанства на населението се разбира
производството в натура, предназначено за
задоволяване на продоволствените потребности на производителите или за самозадоволяване. Размера на производството в домашните
стопанства на населението се определя като
разлика между количествата на потребените и
на купените продоволствени продукти. Необходимата информация за определяне на количествените параметри на производството на основни продоволствени продукти в домашните стопанства на населението се отнася до: потреблението им, закупените количества от тях в домакинствата, средния брой на членовете в едно
домакинство и средногодишния брой на населе-

1. Количествени измерения и тенденции на
развитие
През 2009 г. В България, в домашните стопанства на населението са произведени:
- картофи – 52,6 хил. т;
- фасул – 2,1 хил. т;
- домати – 50,3 хил. т;
- ябълки -15,8 хил. т;
- яйца – 324 млн. бр.;
- месо – 38,9 хил. т;
- месни произведения – 38,9 хил. т;
- сирене – 5,8 хил. т;
- кашкавал – 22,5 хил. т;
- зеленчукови консерви – 149,1 хил. т;
- плодови консерви – 94,0 хил. т.
В сравнение с началото на периода (1992 г.)
нараства обема на производството само на
един продукт – кашкавал с 38%. При останалите
10 (90,9%) продукта е налице тенденция на намалявате на произведените количества. Спецификата на отделните продукти обуславя и
различията в намаляването. Разпределението
на 10-те продукта според относителния дял на
производството през 2009 г. спрямо този през
1992 г. е следното: 11-20% - (2) продукта: фасул
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и месни произведения; 31-40% (3) продукта:
картофи, месо и сирене; 41-50% (2) продукта:
яйца и плодови консерви; 51-60% - (1) продукт:
домати; 71-80% - (1) продукт: зеленчукови консерви и 81-90% - (1) ябълки. Може да се обобщи, че има изразен стремеж към свиване на
производството на основни продоволствени
продукти в домашните стопанства на населението. Това може да се определи като положителна насока на развитие. На има и продукти, при
които темповете на този процес са по-забавени.
Става дума за продуктите в края на посоченото
разпределение.
За периода 1992-2009 г. минималномаксималните граници, в които се изменя производството на наблюдаваните продоволствени
продукти в домашните стопанства на населението са следните:
- картофи – 52,6-146,4 хил. т;
- фасул – 2,1-19,7 хил. т;
- домати – 22,5-98,2 хил. т;
- ябълки – 2,9-35,6 хил. т;
- яйца – 324-761,0 млн. бр.;
- месо – 38,9-128,1 хил. т;
- месни произведения – 17,6-153,9 хил. т;
- сирене – 5,2-19,1 хил. т;
- кашкавал – 8,4-22,5 хил. т;
- зеленчукови консерви – 135,2-244,4хил. т;
- плодови консерви – 94,0-226,3 хил. т.
По отношение на годините, през които са реализирани съответно минималните и максималните количества на производство се забелязва
ясно очертана поляризация. Тя се изразява в
това, че при 19 от продуктите максималните
количества са произведени в началото на периода (1992 г.- 7 продукта, 1993 г. – 1, 1994 г. – 1 и
1997 г. – 1) и при 10 от продуктите - минималните – в края на периода (2005 г. – 1 продукт, 2006
г. – 1, 2007 г. – 1, 2008 г. - 2 и 2009 г. - 5). Следователно това още веднъж потвърждава тенденцията на намаляване на производството независимо от специфичните особености на отделните продукти. Изключение прави само продуктът кашкавал. При него минималният размер на
производството се постига през 1997 г., а максималният – през 2009 година.
При различните продукти размахът на производството в домашните стопанства на населението, който се определя от минималномаксималните граници на неговото изменение
също е различен. Най-голям е размахът при
продукта фасул. При него съотношението между максималния и минималния размер на производството е 9,33:1 в полза на максималният
размер, а най-малък – при зеленчуковите консерви. При тях съотношението между максималния и минималния размер на производство-

то е 1,88:1 в полза на максималният размер.
Причината е в по-плавната тенденция на намаляване на производството на зеленчукови консерви в сравнение с рязкото свиване на производството на фасул. При продукта кашкавал,
чието производство се увеличава съотношението между максималния и минималния размер на
производството е 2,88:1 в полза на максималния
размер.
2. Възможности и проблеми на производството в домашните стопанства на населението
Безспорно е, че добавянето на произведените количества в домашните стопанства на населението към количествата, постъпващи от стоковото производство и от вноса ще увеличи
размера на общите продоволствени ресурси.
Представлява интерес обаче въпросът какви са
възможностите на производството в домашните
стопанства на населението да участва при
формирането на продоволствените ресурси на
страната (заедно със стоковото производство).
В известна степен отговор на този въпрос може
да се търси в тенденцията на промяна на относителния дял на производството в домашните
стопанства на населението от общото (съвкупно
производство). За периода 1992-2009 г. минимално-максималните граници, в които се променя този относителен дял (в %) при различните
продукти са следните:
- картофи – 11,6-27,8;
- фасул – 24,0-60,4;
- домати – 9,4-32,5;
- ябълки – 7,6-44,0;
- яйца –18,4-31,7;
- месо – 34,9-68,0;
- месни произведения – 15,0-62,3;
- сирене – 10,4-43,9;
- кашкавал –35,4-74,1;
- зеленчукови консерви – 52,9-86,7;
- плодови консерви –57,0-79,8.
По отношение на възможностите на производството в домашните стопанства на населението може да се обобщи, че:
Първо, при някои продукти (фасул, ябълки,
месни произведения и сирене) относителният
дял на производството им в домашните стопанства на населението варира в твърде широки
граници;
Второ, по отношение на посоката, в която си
променя този относителен дял се наблюдава
следното разпределение на продуктите: а) в
посока на увеличаване на дела в общите продоволствени ресурси – 5 продукта (картофи,
плодови консерви, месни произведения, зеленчукови консерви и яйца); б) в посока на намаля-
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ване на дела – 5 продукта (ябълки, фасул, домати, месо, кашкавал и при продукта сирене
няма ясно изразена тенденция.
Три са основните проблеми, свързани с производството в домашните стопанства на населението. Първият се свежда до това, че независимо от очертаните тенденции през анализирания период има продукти, чиито дял в общите
продоволствени ресурси е много висок. Това са
плодови и зеленчукови консерви. Като изключително тревожен може да се окачестви фактът,
че между 50 и 90% от ресурсите за потребление
постъпват от производството в домашните стопанства на населението. Вторият проблем е
свързан с промени в съотношението между стоковото производство и това в домашните стопанства на населението. Следва този процес да
се регулира. Третият проблем се отнася до това, че се променя предназначението на производството в домашните стопанства на населението. От допълнителен източник на продоволствие, то се превръща в основен източник.
Причините за това са много и разнообразни.
Най-общо те се отнасят до степента на развитие на стоковото производство на продоволствени продукти и възможностите му да гарантира
изхранването на населението в страната, социално-икономическото състояние на население и
др.

3. Място на производството на продоволствени продукти в домашните стопанства на
населението в националната продоволствена сигурност
Производството на продоволствени продукти
в домашните стопанства на населението има
своето място в националната продоволствена
сигурност на България. То следва да има спомагателен характер, да допълва стоковото производство и ресурсите от внос с оглед да се постигне едно по-добро задоволяване на продоволствените потребности на населението в
страната. В кризисни моменти то може да подпомага, но не и да се превръща във водещ ресурс за покриване на продоволствените потребности. За целта е необходимо за се създаде
подходяща среда (икономическа, финансова,
организационна, технологична и др.) за развитие на стоковото производство в България, на
основата на традициите, пълноценното използване на природния и производствен потенциал
и превръщането му в гарант за националната
продоволствена сигурност.
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Abstract
The paper outlines the trends in the development of production of basic food products in home farms by the households in Bulgaria after 1990. Problems are identified and opportunities of this production channel to satisfy the food
needs of the population are pointed out. The results show what the position of the production in home farms is within the
framework of the national food security of Bulgaria.
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Резюме
Идеята за мултифункционалност на селските райони и ограничаване ролята на публичната подкрепа в
аграрния сектор са водещите концепции при формулирането на Общата селскостопанска политика – 2020. Този
политически курс подчертава необходимостта от подход, който да ангажира отговорното участие и ангажираност
на различни заинтеровани страни, нива на управление и преки участници. В общия контекст стимулирайки
колективното действие и самосъзнание, очакваните резултати обхващат различни аспекти на обществения
живот – екология, развитие на селските райони, ниво на заетост и подобряване стандарта на живот. В
настоящото изследване основният фокус попада върху понятието за кооперативен бизнес и анализира неговите
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за развитието на подходящи показатели за
реална оценка на социалното и икономическо
влияние на кооперативните предприятия. На
на
стандартните
практика
използването
показатели за оценка на ефективността на
търговските дружества, обособи имиджа на
кооперативите като архаична предприемаческа
форма, която оцелява благодарение на
наложени традиции, специфични юридически
протекции и държавна регулация [3].

Увод
Кооперативната форма като начин на
осъществяване на стопанска дейност провокира
противоречиви и често пъти крайни мнения. За
много малка част от изследователите в
областта,
кооперативите
представляват
обособен тип институционално споразумение,
което съществува в рамките на икономическата
система редом с останалите организации (4).
Крайна позиция е дори възприемането на
кооперативите като преходни организации, за
които се очаква, че ще изчезнат в резултат на
динамичната пазарната конкуренция. Тази
рестриктивна интерпретация, наложена с
времето в част от държавите от бившия
социален блок, намали интереса на действащи
политици
и
учени
към
областта
на
кооперативите, тяхното развитие и потенциален
принос за икономиката и социален статус на
анализи
и
Извършените
обществото.
проучвания
не
са
пропорционални
на
значимостта и действителното съдържание на
кооперативния сектор. Проучванията са поскоро ограничени, особено сравнени със
задълбочените изследвания в областта на
търговските дружества и пазарните отношения.
Специфичните
характеристики
на
кооперативите, които ги отличават от фамилния
бизнес и останалите институционални форми за
осъществяване на стопанска дейност не
интерпретация
в
намират
съществена
анализите. Не е разработена и адекватна
теоретична рамка, върху която логично да стъпи
и да се обоснове развитието и тенденциите на
кооперативното движение. Нещо повече,
липсата на теоретична обосновка не способства

1. Значение на кооперативите
Кооперативите съществуват от близо 200
години, а кооперативния модел се адаптира
непрекъснато към променящите се условия,
като същевременно възникват и нови, поиновативни форми, които да отговорят на
динамичните
икономически
и
социални
потребности.
Потребителски
кооперации,
сдружения
за
взаимопомощ,
кредитни
кооперативни банки и трудови кооперативи,
кооперативите в аграрния сектор се създават и
функционират навсякъде по света. Една от
отличителните характеристики на тяхното
създаване, е че кооперациите обикновено са
проява на спонтанна отбранителна реакция
срещу агресивни външни условия, за които
историята от близкото минало сочи като пример
при
индустриалната
революция
или
понастоящем задълбочаването на регионалното
небалансирано развитие и нарастващата
бедност в селските райони.
Кооперативното развитие е процес, който
включва разнообразни и нови по характер
предприемачески инициативи – социални
кооперативи, обществени кооперативи или
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кооперативи предоставящи комунални услуги,
които форми възникват, за да предложат услуги
с неудовлетворително предлагане, включително
социални и образователни услуги, услуги
интегриращи местната общност и хората в
неравностойно положение на работните им
места. Кооперативите възникват и за да
подпомогнат
обществото
за
по-доброто
усвояване
на
местните
ресурси
(5).
Кооперативните предприятия следва да се
възприемат като колективна форма за
разрешаване на проблеми, като минимизиране
на посредническите разходи и цените на дребно,
укрепване на слаби пазарни позиции, взаимна
застраховка или подобряване качеството на
живот на големи и често пъти неравнопоставени
обществени групи.
Според
Международния
кооперативен
алианс (ICA), кооперативите са активно
действащи предприятия във всички страни, а
тяхната значимост е особено осезаема в
бедните и развиващите се страни. От ООН
оценяват, че през 1994 година прехраната на
близо 3 милиарда хора – което е половината от
световното население – е била подсигурена от
кооперативни предприятия (6). Комбинираното
членство в кооперативи е между 800 милиона и
1 милиард хора (6). В Европа кооперативите в
аграрния сектор имат агрегиран пазарен дял от
близо 60% при преработката и маркетинга на
селскостопанска продукция, и възлизащ на 50%
дял от доставката на производствените ресурси.
В сектора за търговия на дребно функционират
3 200 потребителски кооперативи, с 400 000
служители и 29 милиона член-кооператори и
които осъществяват дейността си в 36 000
търговски обекта и реализират 73 милиарда
евро оборот. Съществуват близо 4 200 кредитни
кооперативни банки с 63 000 клона и близо 50
милиона
кооперативни
членове.
Тяхната
дейност е в полза на 181 милиона клиента и
възлиза на 5,65 милиарда евро активи, със
среден пазарен дял от близо 20% и близо
780 000 служители [8].

При комуналните услуги дейността на
кооперативите е особено важна в САЩ, където
близо
1 000
електрически
кооперативи
контролират 40% от националната електрическа
мрежа или 75% от територията на страната,
обслужвайки 73 милиона членове и техните
домакинства (8). В Италия съществуват близо
25000 трудови кооперативи (7). Според
Международната
кооперативна
и
застрахователна федерация, 25% от световния
застрахователен пазар за 2008 г. принадлежи
на кооперативите – 44% в Германия, 39% във
Франция, 30% в САЩ и Канада. Социалните
кооперативи в Италия са регистрирали
средногодишен темп на нарастване между 10%
и 20% за 2008 г. Функционират 13 938 социални
кооператива с близо 350 000 служители, които
разчитат на съдействието на 35 000 доброволци
при обслужването на близо 4,5 милиона
потребители [1].
5%

3%

7%

7%

1%

27%

29%
21%
Банково дело
Потребителски кооперативи
Настаняване
Здравни и социални услуги

Селско стопанство
Застрахователен сектор
Други
Индустрия

Източник: European cooperatives: Key statistics. 2009.

Фиг. 1. Сектори с кооперативно участие

Международния
Валутен
Фонд
(МВФ)
подчерта ролята на кооперативните банки в
позицията си относно тяхната дейност и
ефективност: „Тези банки зависят в по-малка
степен от очакванията на акционерите и
като цяло успяха да избегнат много от
грешките, които направиха по-големите
институции в частния сектор. Въпреки че не
винаги са смятани за най-ефикасни, жизнени
или новаторски институции, в много страни
те представляват надежден и безопасен
начин за финансиране на кредитните нужди на
малките и средните предприятия и на голям
брой
домакинства“.
Значението
на
кооперативите е акцентирано и от Европейската
комисия и от ЕИСК формулирайки тяхната
значимост не само при осъществяване на
структурни промени по един социално отговорен
начин, но също така и да заемат устойчиви и
конкурентни позиции на пазара.
Дългосрочният
подход
е
основна
характеристика на кооперативните предприятия,
която обезпечава икономическата и социална

Табл. 1. Мащаби на кооперативната дейност
КоопераЧленБрой
тиви
Страна
кооператори
заети
(брой)
България
1 273
179 309
26 386
Гърция
6 302
942 991
12 538
Италия
41 552
13 063 419
1 146 950
Румъния
1 577
809 170
34 313
Франция
21 000
23 000 000
900 000
Испания
24 276
6 960 870
384 398
EU-27
137 157
108 015 993
4 722 048
Източник: European cooperatives: Key statistics. 2009.
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устойчивост
на
техните
членове.
Кооперативният бизнес модел устоява и се
развива във времето благодарение наличието
на собствени финансови ресурси и разработени
механизми за постоянно сътрудничество и
представителство сред институционалните нива.

Пример за това е функционирането на
консорциумите и вторичните кооперации, които
позволяват на отделните предприятия да
запазят малкия си размер, като същевременно
реализират мащабни икономии.

регионално
развитие
справедливо
разпределение
на приходите

намаляване на
пазарните
неуспехи

КООПЕРАТИВИ

дългосрочна
визия

стабилизиране
на икономиката
връзка м/у
производство и
потребление

Фиг. 2. Кооперативни приноси за икономическото развитие

Повечето анализатори се обединяват под
общото мнение, че настоящата криза не може
да бъде овладяна с традиционни политически и
финансови механизми, които в най-добрия
случай биха отслабили някои от нейните найдраматични
последствия.
Кооперативният
бизнес модел е ориентиран към обществото и
специфичните потребности на негови отделни
представителни
групи.
В
контекста
на
задълбочаващия се икономически разрив,
кооперативите се явяват прекия отговор на
икономическите и социалните цели заложени в
Договора на Европейския Съюз и „социалната
пазарна икономика”. Реалното приложение на
социално
отговорни
стратегии
при
осъществяване на различни стопански дейност
намира израз в кооперативната социална
отговорност, която стъпва на основните
кооперативни принципи, но същевременно е
адекватен
отговор
на
потребностите
понастоящем.

последната група на общините с по-нисък от
средния за страната социо-икономически статус
попадат 99 общини, които представляват 22%
от населението на страната.
За последните две десетилетия селските
райони в страната са изправени пред сериозни
и задълбочаващи се проблеми предизвикани от
постепенното обезлюдяване и застаряване на
населението. Икономическата криза и нейните
последствия
усложниха
ситуацията
с
увеличаване относителния дял на трайно
безработните, влошените условия на живот и
ограничения достъп до услуги от социален,
здравен и културно-образователен характер.
Една
от
най-сериозните
тенденции
е
възможността бедността да се възпроизвежда
като социален феномен за следващите
поколения и да съдържа потенциалния риск от
т.нар. „второ поколение бедност”.
100,0%
90,0%
49,9%

80,0%

2. Развитие на селските райони в България
Селските райони в България представляват
81% от общата територия на страната и 42% от
нейното
население.
Най-общо,
съгласно
показателите за социо-икономическо развитие,
общините могат да бъдат обособени в три
отделни групи. В първата група попадат 32
общини, които са регистрирали ръст по-висок от
средния за страната, и тяхното население
представлява 30% от населението на страната.
Във втората група са включени 131 общини със
среден темп на развитие и население, което
обхваща 48% от населението на страната. В

43,4%

26,2%

26,4%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

55,6%

57,5%

47,9%

20,0%
10,0%

42,1%
17,9%

18,3%

56,1%

50,5%

Икономическо
активно
население

Заети

Дял на
икономическа
активност

Дял на заетите

Селски райони

Междинни райони

0,0%

Градски райони

Източник: НСИ, 2010.

Фиг. 2. Икономическа активност и заетост на
населението
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Друг проблем произтича от факта, че
кооперативните магазини са разположени
предимно в селски райони, където населението
е възрастно, с ниски доходи и покупателна
способност.
Клиентите
с
подобни
характеристики потребяват ограничен кръг от
стоки
и
реализират
нисък
оборот.
Същевременно тази уникална пазарна позиция
е предимство, тъй като подобни райони не са
приоритет за големите търговски компании.

3. Кооперативния бизнес в България
Една от най-влиятелните кооперативни
организации в България е Централният
кооперативен
съюз,
който
включва
в
структурите си 854 кооператива с близо 162 000
член-кооператори, и наема близо 12 000
служители. ЦКС регистрира ръст на годишните
нетни приходи от 20%, като търговската му
дейност е едно от най-силните направления на
осъществяваните стопански дейности, която му
осигурява близо 60% от приходите. За 2008
година ЦКС притежава 170 работилници, 3 500
магазина и собствена търговска верига, която
цели да се превърне в символ за качество,
удобство и ниски цени. За 2009 търговската
верига COOP включва 500 магазина, които се
простират на 30 000 кв.м. площ и предлагат 86
продукта с търговската марка.
През последните години ЦКС разработва
собствена търговска концепция и политика,
специално насочени към цените, маркетинга,
логистиката и рекламата. За 2011 г. COOP
включва 706 реновинани търговски обекта,
регистрирайки за предходната година оборот от
близо 180 милиона евро. Редица са
предимствата, които могат да се отбележат при
организирането
на
търговията
под
кооперативната търговска марка. Включването
на подходящите търговски обекти опосредства
навременните и ефективните управленски
решения, планиране обема на продукцията,
която може да се реализира на пазара, както и
да се оптимизират разходите. Едно от
основните предимства е общата ценова
политика и изискването търговските обекти да
следват предписанията относно ценовите
равнища, както и разнообразието от продукти на
обосновани цени.
Редом с положителния ефект, колективната
организация на търговията е съпътствано с
редица проблеми. Един от тях, е че
кооперативите продават или отдават под наем
търговските си обекти, вместо да развиват
собствена търговска дейност. Този проблем се
задълбочава, когато наемател е друга търговска
компания. По този начин кооперативите се
дислоцират от ключови географски райони, като
малките населени места и по този начин се
губят важни пазарни позиции. Друг проблем е
решението някои кооперативи да ограничат
предлагането в търговските си обекти до
стоките с централизирана доставка. Това
рефлектира върху асортиментния лист и
възможността да се привлекат повече клиенти.

Изводи и препоръки
В световен аспект кооперативите са се
наложили
не
само
като
икономически
институции, но също така и като социални
участници, които са пряко ангажирани с
проблеми и интереси на местни общности и
представителни групи. Те успяват да изградят
капацитет, с който да отговорят на новите
обществени предизвикателства посредством
създаване на стопанска дейност в различни
сфери (MacPherson, 2012). В Становището за
кооперативната идентичност и принципи на
Международния кооперативен съюз (ICA) от
1995, е включен като седми принцип
„загриженост към обществото”, който принцип
дава израз на социалния аспект на редица
видове кооперативи (MacPherson, 2012). Пред
тях нарастват възможностите за дейност и
изява извън традиционните сектори, като
стопанство.
Кооперативните
селското
предприятия и техните организации могат да
управляват различни дейности и да способстват
за разширяване на пазара и нарастване на
конкурентоспособността.
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COOPERATIVE BUSINESS IN BULGARIA
Darina Zaimova, George Zheliazkov, Veneta Gajdardzhieva
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria
Abstract
The course of action of Common Agricultural Policy – 2020 and the withdrawal of public support in the agricultural
sector follows the notion of multifunctionality of rural areas and the shift in policy towards a “new rural paradigm” (OECD,
2006). This policy direction emphasizes on a more endogenous approach by involving multiple decision-making levels,
dimensions and actors. The transformation of agricultural production systems and food consumption is expected to
contribute to better environmental protection; fostering rural development and employment level, while promoting
collective and cooperative action. The goal of the present study is to utilize conceptual framework of cooperative
business; and to analyze the economic, social and market effect of this type business model in Bulgaria. The research
paper draws on capacity, resources available, and entrepreneurial commitment of cooperative organizations to furthering
social well-being, enhancing and supporting development of rural areas in the country.
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Резюме
В доклада е представен анализ на изпълнението на проекти от трудовопроизводителните кооперации на основата, на който са представени предложения за обогатяване и разнообразяване на социалните функции на НС
на ТПК, на регионалните съюзи на ТПК и на самите ТПК.
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международни организации, работещи най вече
в кооперативната сфера.
Като член на редица международни организации, специализирани международни институти – Международния кооперативен съюз
(Internationale Cooperative Alliance), Кооперативи
Европа, Международната организация на производителните кооперации (CICOPA), член на
Производителните кооперации на Европейския
съюз (CECOP) - НС на ТПК е основният участник в редица международни проекти.
За анализирания период НС на ТПК участва
в редица международни европейски проекти и
инициативи. Съвместно с италианския съюз
Конфкооперативе - Тоскана, Италия съюзът
участва в три проекта. Целта на тези проекти е
взаимно опознаване с кооперативни структури в
двете страни, изучаване добрия опит, установяване на сътрудничество от взаимен интерес,
изграждане на европейска социална мрежа.
Първият проект „EUROCOOPNET” е свързан
с организиране посещения на представители на
Конфкооперативе в Испания и България с цел
взаимно опознаване с кооперативни структури в
тези страни, изучаване техният опит и установяване на сътрудничество от взаимен интерес
както и осъществяване на бъдещо партньорство
при проучването и разработването на проекти,
финансирани от ЕС.
През 2010 година са организирани посещения на италианска делегация в България, както
и на българска в Италия, като в нейния състав
бяха включени представители на Ирекооп Тоскана и Конфкооперативе както и председатели
на техни кооперации в областта на телекомуникациите, IT технологии, земеделието, жилищно
строителство, възобновяване на енергийни източници, което позволи на срещите да се обсъдят законите, регламентиращи дейността на
кооперациите в Италия и България и възмож-

Увод
Трудовопроизводителните кооперации (ТПК)
в България имат богати традиции и история. Те
се развили и функционират като кооперации на
сдружени производители в областта на занаятите, индустрията и услугите. Спазват се принципите на доброволността, взаимопомощта и сътрудничеството и днес обединяват около 14 хиляди български граждани. Българският кооперативен модел е близък до немския и австрийския
кооперативни модели, тъй като създадените
кооперации са предназначени да осигурят предимства за техните членове. В същото време в
тях се наблюдава нарастване на значението на
социалните дейности, особено в кооперациите
на хора с увреждания. В доклада е представен
анализ на изпълнението на проекти от трудовопроизводителните кооперации на основата,
на който са представени предложения за обогатяване и разнообразяване на социалните функции на НС на ТПК, на регионалните съюзи на
ТПК и на самите ТПК.
Анализ на реализацията на проекти от страна на ТПК
Кооперациите от системата на ТПК са едни
от основните субекти на социалната икономика
и допринасят за решаване на редица икономически и социални проблеми на значителна част
от българското население чрез реализация на
проекти финансирани по европейските програми
и от вътрешния бюджет.
Проектната дейност на ТПК и на Националния съюз (НС) на ТПК може да бъде разглеждана в две направления – разработване и реализация на проекти по линия на оперативните
програми на ЕС и чрез финансиране от страна
на държавния бюджет, а втората е осъществяване на проекти по линия на сътрудничество с
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ностите за бъдещо сътрудничество в областта
на маркетинга и други направления от взаимен
интерес. Италианската делегация посети изложението в Международния панаир в град Пловдив, като и 2 ТПК работещи в сферата на текстилното производство.
След посещението на българската делегация
в Италия и представяне на дейността на търговската верига „Аз детето” в град Болоня, български ТПК получиха предложение със собствени материали да изготвят мостри по модели,
дадени от магазина и след тяхното одобрение
да бъдат сключени договори. Проучен е и опитът при работата с хора с увреждания, тяхната
трудова реализация и интеграция в обществото.
Подкрепена бе идеята за създаване на база
данни за кооперациите от системите на НС на
ТПК и Конфкооперативе, включваща тяхната
основна дейност и координати за контакт; изграждане на опериращи интернет сайтове в Италия и България, с цел взаимното рекламиране
на кооперациите; обмен на информация за провежданите панаири и изложения в двете страни.
На по-късен етап се предлага партньорско участие в конкурси на ЕС; разработване на съвместни проекти за социален туризъм за хората с увреждания; изграждане на съвместна консултантска група в секторите маркетинг и комуникация;
сътрудничество за реализирането на стилови
линии в областта на модата (облекло, чорапи,
кожени изделия).
Вторият проект „EUROFORM” е насочен към
установяване на партньорство в областта на
обучението. Основната цел е обсъждане възможности за изготвяне на съвместни проекти за
обучение.
Третият проект „Европейска социална мрежа” е финансиран от област Тоскана, Италия и в
него са включени представители от Италия, Испания и Швеция. От България за партньор е поканен НС на ТПК. Целта е да се обменят положителния опит и добрите практики в областта на
социалната икономика между партньорите,
включени в проекта. Проектът предвижда проучване законодателствата на тези страни по
отношение социалните услуги и тяхното приложение; организиране на работни срещи между
партньорите;
насърчаване
кооперативната
форма на бизнес като средство за управление.
През 2011 година бяха реализирани посещения
между страните участнички с цел изпълнение
задачите на проекта, което обогати опита на НС
на ТПК в областта на социалната дейност и
разшири възможностите за развитие на тези
дейности и услуги от страна на кооперациите и
кооперативните съюзи.
В резултат на тези контакти се създадоха условия за работа в следните направления: двус-

транно участие в европейски проекти, обмяна на
добър опит и практики в социалната сфера, установяване търговски връзки за доставка на материали от италиански производители.
Съвместно с КТ Подкрепа, КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България), НС на ТПК участва през 2009–2010
год. В международен проект „Повишаване на
ангажираността по проблемите на социалното
включване и социалната защита”, който се реализира с представители от Белгия, Румъния и
България. След редица проведени срещи, конференции и кръгли маси в България, Белгия и
Румъния се задълбочи позицията и разбирането
за различните аспекти на бедност и социална
изолация, стимулира се обмена на национални
и европейски политики в тази област, мобилизираха се заинтересованите участници, осигуриха се възможности за диалог с медиите, с оглед производството на качествена информация
за бедността и социалното изключване, както и
на политики за решаването им, организираха се
национални кампании за повишаване ангажираността на обществото по въпросите на бедността и социалното включване в контекста на обявената от Европейския парламент 2010 година
за европейска година за борба с бедността и
социалното изключване. Целта е ЕС да анализира Европейския законодателен процес, отнасящ се до борбата с бедността и социалното
изключване и да разработи нови стратегии за
по-тясно сътрудничество между европейските
институции и организациите, които на национално равнище провеждат политики за борба с
бедността и социалното изключване. Като положителен факт може да се отчете обединяването в обща кауза на три различни по същност и
цели български организации (кооперации, синдикати и работодатели). Постави се добро начало на обществен диалог за подобряване условията за борба с бедността и социалното изключване.
НС на ТПК в резултат на своето участие в
редица международни кооперативни структури
успешно приключи участието си през 2009 година и в друг международен проект съвместно с
Полша, Чехия и Италия на тема „Информиране,
консултиране и участие на трудещите се в кооперативните предприятия – социални кооперации Изток–Запад – два модела на социални кооперации”. Целта на проекта, която бе да подкрепя и насърчава развитието и обмена на добрите практики, които са в сила в цяла Европа
относно структурите за информиране, консултиране и участие, създадени в рамките на предприятия, фокусираща се специално върху сдружения на социални кооперации и с участието на
тяхната европейска федерация даде възмож-
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ност за запознаване с добрите практики на социалните кооперации в тези държави.
НС на ТПК участва през 2010 година и в проекта „Изграждане на информационна система
като база за създаване на сателитни сметки за
кооперациите в България” в рамките на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Оперативна програма „Предприемачество и иновации”. От България бяха поканени да
се включат Централния кооперативен съюз и
Националния съюз на ТПК, като членове на европейското кооперативно движение. Водещ
проекта е ЦКС, участват Националния съюз на
ТПК и Националния статистически институт.
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации допринася за създаване на среда, благоприятстваща сътрудничество на МСП,
особено в областта на трансграничното сътрудничество.
С този проект се цели да се подобри институционалната видимост на кооперациите в ЕС.
Причината е в особеностите на националните
счетоводни системи, които не отчитат техните
специфични характеристики (различни от тези
на традиционните капиталови компании). Задачата е да се изгради автоматизирана информационна система, осигуряваща достатъчно достоверна, актуална и устойчива информация за
кооперациите. Тази централизирана база данни
за заетостта, членството, коефициента на кооперираност и участието в органите на управление в системата на НС на ТПК може да послужи
като емпирична основа за проучване на възможностите за създаване на сателитни сметки
за кооперациите в България.
Този проект съдейства за изграждане на сателитни сметки на кооперациите не само в България, но и в целия европейски съюз. Въвеждането на сателитните сметки допринася за отчитане дейността и приноса на кооперациите и
създава предпоставки за по-добра видимост,
признание и защита на европейските кооперации.
Може да се направи извода, че партньорството в проекти с международно участие, срещите свързани с тях и участието на Съюза в международни прояви дават възможност да бъдат
представени българските кооперации и НС на
Донор
АХУ
АХУ
АХУ
АХУ

ТПК пред нови партньори за участие в бъдещи
европейски програми, бизнес проекти и европейски инициативи.
Разработването и реализация на проекти
финансирани от страна на държавния бюджет
се изпълнява главно от трудовопроизводителните кооперации за инвалиди (ТПКИ). През анализирания период е налице сравнително голяма
активност за кандидатстване по национални
проекти – 90% от проучените ТПКИ са кандидатствали, спечелили и реализирали подобни
проекти. Само 10% от кооперациите нямат опит
в тази дейност. За периода 2007-2011 са спечелени и реализирани 26 проекта от 9 ТПКИ, като
1 ТПКИ е осъществило успешно 6 проекта, по 2
ТПКИ са осъществили съответни по 4, 3, 2 и 1
проекта. Средната стойност на реализираните
проекти е 44 000 лева, като те варират в границите между 30 000 и 72 000 лева. Въпреки разнообразието от проектни цели, могат да се откроят две основни направления с почти равен
брой проекти. Първото направление е насочено
към подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, а при второто проектите целят технологично обновяване на материалнотехническата база, ремонт на производствени
помещения и складови бази, увеличаване производителността на труда, намаляване себестойността на продукцията и повишаване качеството и. Направленията за кандидатстване изцяло отговарят на предмета на дейност на ТПКИ,
от които 80% са заети с производство на трикотажни изделия и бебешки, детски и дамски облекла, 10% са заети с производство на метални
изделия и 10% произвеждат сувенири.
Като негативен може да се отчете факта, че
единствен донор на проекти се явява Агенцията
за хора с увреждания (АХУ). Като цяло годишно
от АХУ се предоставят средства за реализация
на проекти в размер на 1,5 милиона лева,, като
за последните 4 години сумата е 6 милиона. За
анализирания период всички ТПКИ са спечелили проекти за около 33% от заделените бюджетни средства. Това е доказателство за успешното представяне на ТПКИ, тъй като в конкурсите на АХУ участват 128 специализирани
предприятия и кооперации от цялата страна.

Табл. 1. Одобрени и реализирани проекти от ТПКИ за периода 2007-2011
Тема на проекта
Брой проекти
Подобряване ЗБУТ
11
Технологично обновяване на МТБ
5
Ремонт на производствени помещения
4
Намаляване себестойността и повишаване качеството на продук3
цията
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Брой ТПКИ
6
4
4
2

Албена Митева

Донор
АХУ
АХУ
АХУ

Тема на проекта
Повишаване производителността на труда
Ремонт на подова настилка на производствени помещения
Изграждане на климатична система

Неодобрените проекти от АХУ на изследваните ТПКИ са общо 5 броя, като 2 ТПКИ 2 пъти
са кандидатствали с едни и същи проекти, които
са били отхвърлени от АХУ и 1 ТПКИ не е успяло при одобряването на 1 свой проект. Може да
се даде положителна оценка на сравнително
малкия брой отхвърлени проекти спрямо общия
Донор
АХУ
АХУ
АХУ

Брой проекти
1
1
1

(продължение)
Брой ТПКИ
1
1
1

брой на реализираните такива – само 19%. Заслужава одобрение и похвала упоритостта на
тези ТПКИ, които чрез подобряване на своите
проекти на втория или третия път при тяхното
кандидатстване са получили одобрение и са
успели да ги реализират успешно.

Табл. 2. Неодобрени и реализирани проекти от ТПКИ за периода 2007-2011
Тема на проекта
Брой проекти
Подобряване ЗБУТ
1
Технологично обновяване на МТБ
2
Ремонт на подова настилка на производствени помещения
2

Разработването и реализацията на проекти,
финансирани със средства от Оперативните
програми (ОП) се изпълнява от ТПК, ТПКИ и от
НС на ТПК. До 31.12.2012 година съгласно информация от информационната система към

Брой ТПКИ
1
1
1

Министерството на финансите са регистрирани и изпълнени 9 проекта по 3 оперативни
програми – 1 по ОП „Административен капацитет”, 6 по ОП „Развитие на човешките ресурси”
и 2 по ОП „Конкурентоспособност” (табл. 3).

Табл. 3. Списък на регистрирани и изпълнени проекти по оперативни програми на ЕС за периода 20072012
Име
Брой проекти Обща сума
Статус
Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации
1
305 063,80 изпълнен
ТПК на инвалиди „Делчо Спасов”
1
20 948,40 ретистриран
ТПК на инвалиди „МИР”
1
38 954,52 ретистриран
ТПК на инвалиди „Недялко Царев”
1
37 658,94 ретистриран
ТПК на инвалиди „Първи май”
1
0 прекратен
ТПК на инвалиди „Родина”
1
33 138,99 ретистриран
ТПК на инвалиди „Тодорка Паунова”
1
0 прекратен
Трудовопроизводителна кооперация „Михалково”
1
1 427 359,30 изпълнен
Трудовопроизводителна кооперация „Михалково”
1
1 545 382,00 регистриран

По ОП „Развитие на човешките ресурси” на
15.06.2011 г. стартира схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ „Шанс за
всички” чрез открита процедура за конкурентен
подбор на проекти. Целта е да се насърчи развитието на социални дейности и да се инвестира в социалния капитал. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до
250 000 лева и не се изисква съфинансиране
от страна на кандидата. По тази Оперативна
програма след разглеждането и одобряването

на проектите към 31.12.2012 са одобрени 6
проекта, от които 2 са прекратени (табл. 4).
Всичките организации са трудовопроизводителни кооперации на инвалиди и техните проекти са регистрирани към декември 2011 година. И шестте ТПКИ работят в сферата на текстилната и шивашката промишленост, които
заедно с трикотажната промишленост са преобладаващите дейности, с които ТПКИ са заети.

Табл. 4. Списък на регистрирани и изпълнени проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007-2012
БезвъзФинансиПродълОбща
Реално
Наименование на
мездна
ране от
жителстойизплатени
Статус
Бенефициент
договора
финансобенефиност (меност
средства
ва помощ
циент
сеци)
ТПК на инвалиди Шанс за по-добро
20 948
20 948
0,00
0,00
12
Регист"Делчо Спасов"
качество на работа
риран
чрез знание
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Бенефициент
ТПК на инвалиди
„МИР”
ТПК на инвалиди
„Недялко Царев”
ТПК на инвалиди
„Първи май”
ТПК на инвалиди
„Родина”
ТПК на инвалиди
„Тодорка Паунова”

Наименование на
договора
Шанс за всички
работещи в ТПКИ
„Мир” - Трявна
Шанс за всички
работещи в ТПКИ
„Недялко Царев” –
Ямбол
Повишаване на
производителността в ТПКИ „Първи
май” чрез знание
Шанс за всички
работещи в ТПКИ
„Родина”
Шанс за всички
работещи в ТПКИ
„Тодорка Паунова”

(продължение)
ПродълРеално
жителизплатени
Статус
ност (месредства
сеци)
0,00
12
Регистриран

38 954

Безвъзмездна
финансова помощ
38 954

Финансиране от
бенефициент
0,00

37 658

37 658

0,00

0,00

12

Регистриран

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Прекратен

33 138

33 138

0,00

6 627

12

Регистриран

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Прекратен

Обща
стойност

са за доставка на технологично оборудване за
нова поточна линия за бутилиране на натурална
минерална вода и разработване на маркетингова стратегия за планиране на продажбите. Може
да се даде положителна оценка на ръководството на ТПК „Михалково”, което със завидна
последователност и умение се възползва от
възможностите на европейските фондове за
усъвършенстване на технологичната база на
предприятието, за повишаване производителността на труда, за подобряване качеството на
произвежданите продукти и увеличаване на
клиентската база.

Всички проекти предвиждат подобряване и
повишаване на професионалната квалификация
на работещите в ТПКИ чрез предоставяне на
обучение. Целта е превенция на социалното
изключване на хората с увреждания, работещи
в ТПКИ. Ще се популяризира политиката на Европейския съюз за равни възможности за хората
с увреждания.
По ОП „Конкурентоспособност” са регистрирани 2, от които единият е приключен. И двата
проекта са на една и съща ТПК – ТПК „Михалково” с предмет на дейност бутилиране на минерална и изворна вода (табл. 5). И двата проекта

Табл. 5. Списък на регистрирани и изпълнени проекти по ОП „Конкурентоспособност” за периода 20072012
ПроФинансиране
Обща
Пладължиот бенефициНаименование на проекта
Начало
БФП
Статус
стойност
щания телност
ент
(месеци)
Обновление и модернизация на 16.09.
941 182 235 295
722 437
235 295
10
Приктехнологичния процес за бути2008
лючен
лиране на натурална минерална вода „Михалково”
Технологично обновление за 30.10. 1 545 382 989 044
556 337
0,00
11
Регистразширяване на дейността на
2012
риран
ТПК „Михалково”

По Оперативна програма „Административен
капацитет” е регистриран и изпълнен един
проект, реализиран от НС на ТПК през 2008–
2009 г. (табл. 6). Съгласно задачите на проекта
е организирана конференция по проблемите
на партньорството и реализирането на местни
и национални политики, както и кръгла маса за
разглеждане на възможностите за провеждане
на стратегии за местни и национални политики.
Положителна оценка може да се даде на про-

ведените обучения на 55 служители за икономист-информатик. Обучението за работа с автоматизирани счетоводни програми, електронни таблици, нови програмни продукти и др.
позволява повишаване ефективността на работата на тези служители. Разработен е справочник за системата на НС на ТПК, съдържащ
нормативни документи за организационно изграждане и функциониране на системата, връзки и взаимодействия между структурите и др.,

90

Албена Митева

което съдейства за подобряване публичния
имидж и рекламната стратегия на Съюза.
Табл. 6. Списък на регистрирани и изпълнени проекти по ОП „Административен капацитет”за периода
2007-2012
ФинансираРеално
ПродълНаименование на
Обща
Стане от бене- изплатени жителност
Бенефициент
БФП
договора
стойност
тус
фициент
средства
(месеци)
Национален съПовишаване на ад305 063 305 063
0,00
305 063
18
Прикюз на трудовоминистративния калючен
производителни- пацитет на кооперате кооперации
циите от системата
на НС на ТПК

От втората група трудности 30% от проучените ТПКИ и ТПК посочват сложните процедури по утвърждаване на проектите, 20% декларират недостиг на капацитет за самостоятелно
разработване на документацията по проекта и
10% определят като основна трудност отчитането на дейностите по проекта. Повечето от
тях не разполагат с подготвени хора с умения
да подготвят проекти, да организират предаването на документацията, нейното отчитане.
Затова една от препоръките на членовете им
към регионалните съюзи и НС на ТПК е подпомагане дейността им именно в тази насока като се създаде екип от консултанти по подготовка и отчитане на проекти.
Все пак като положително трябва да отчетем намерението на мнозинството от анкетираните ТПК и ТПКИ да работят по проекти през
следващите 4 години като наблегнат на кандидатстване по различните оперативни програми
или друг донор. Проектите, които смятат да
подготвят засягат подобряване здравословните и безопасни условия на труд, подобряване
на материално-техническата база, ремонт на
производствени помещения, разширяване на
производствените мощности, развитие на социални дейности, което ще допринесе за устойчивото развитие на трудовопроизводителните кооперации.

Основни изводи
От анализа на регистрираните и реализирани проекти може да се направят изводите,
че все още са малък брой ТПКИ, които са
участвали с проекти по програми, финансирани от европейските фондове, което говори за
недобро познаване на изискванията и условията за допустимост по отделните Оперативни
програми. В повечето ТПК и ТПКИ няма ясна
концепция за участие с проекти в ОП, като не
се извършват анализи за нуждите на кооперациите за тяхното техническо и технологично
развитие. В ръководствата на повечето организации има чувство на несигурност относно
възможностите за обезпечаване с нужния паричен ресурс, необходим за реализацията на
проекта, поради ниския процент на авансово
субсидиране и продължаващата финансовоикономическа криза.
Обяснение за малкия брой донорски организации може да се потърси в причините затрудняващи ТПК и ТПКИ при кандидатстването
им за финансиране от европейски и национални фондове. Трудностите могат да бъдат разделени на две групи – изисквания, свързани с
финансовото състояние на ТПК и ТПКИ и изисквания, свързани с наличие на институционален капацитет и професионален опит по подготовката на проекти и сложната процедура по
кандидатстване. От първата група трудности
като основна пречка за разнообразяване на
финансиращите организациите 80% от проучените ТПКИ и над 50% от ТПК посочват изискванията за печалба на кооперацията, а 60%
от ТПКИ и ТПК смятат, че изискванията за собствено участие във финансирането възпрепятства тяхното участие в подобни програми. Това е лесно обяснимо, тъй като повечето проучени организации не генерират печалба, а
напротив се наблюдава свиване на техните
приходи. Те трудно намират оборотни средства и затова изискването за собствено съучастие е непосилно за повечето от тях.
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Abstract
In the paper is presented the analysis of the projects implementation by worker-producers cooperatives and on its
basis are made suggestions for enrichment and amplification of the social functions of the National Union, of the Regional Union and on the worker-producers cooperatives themselves.
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В настоящия доклад се разглеждат основните принципи и направления, свързани с понятието „социална отговорност”. Направен е анализ на приложението на елементите на социалната отговорност от някои български
пощенски и куриерски оператори.
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Процесите на интеграция и глобализация засилват значението на комуникацията в национален и международен план за постигане, както
за частни, така и за бизнес цели. В тази връзка
и по отношение на нарастващите потребителски
изисквания постепенно се засилва конкуренцията между операторите, предлагащи пощенски и
куриерски услуги, което засилва интереса им
към проблемите, свързани със социалната отговорност.
Според ISO/FDIS 26000 „социалната отговорност” е отговорността на организацията за
въздействието на своите решения и дейности
върху обществото и околната среда, чрез прозрачно и етично поведение. Поради това тя
предприема различни инициативи изрично посветени на изпълнение на конкретни цели, свързани със социалната отговорност [1].
Целта на настоящата разработка е да се изследва структурата и съдържанието на сайтовете на куриерски и пощенски оператори в България като се проследи дали се показва и в каква
степен ангажимент към въпросите, свързани със
социалната отговорност.
Проблематиката в сферата на социалната
отговорност се отнася до действия и мероприятия на самите оператори да търсят благоприятни резултати за тях или заинтересованите страни, обществото или околната среда.
Според международен стандарт ISO/FDIS
26000 се открояват следните направления на
социална отговорност:
1. Спазване на човешките права.
2. Трудови практики, в т.ч. условия на труд
и социална защита; развитие на човешките ресурси и обучение на работното
място; безопасност и здраве при работа;
социален диалог и др.
3. Околна среда в т.ч. дейности на организациите, свързани с използването на ресурси; местоположението на дейността

на организацията; създаване на отпадъци и замърсяване, както и резултати от
дейността на организацията - продукти
или услуги.
4. Лоялни практики на работа в т.ч. практики на работа отнасящи се до етично поведение на организацията в отношенията
с други организации и индивиди. Те
включват отношения между организации
и правителствени агенции, както и между
организации и техните партньори, доставчици, контрагенти и конкуренти, и
сдружения, на които те са членове.
5. Потребителски въпроси в т.ч. въпроси на
социалната отговорност свързани с грижа за клиента; защита на здравето и безопасност; разрешаване на спорове и
обезщетение; данни и защитата на неприкосновеността на личния живот; достъп
до основни продукти и услуги; образование и др.
Отчитайки спецификата на пазара на куриерски и пощенски услуги и въз основа на по-горе
споменатите направления на социалната отговорност, авторите извеждат основни елементи
на социалната отговорност, обект на настоящото изследване.
С нарастващата либерализация на пощенския сектор броят на българските фирми, предлагащи куриерски услуги значително се увеличава. Към 2012 г. в страната са регистрирани
130 оператора, които предоставят куриерски
услуги [2]. Съгласно регистрацията им, 6 от тях
са лицензирани за извършване на Универсална
пощенска услуга, а останалите 124 са оператори, лицензирани за извършване на неуниверсална пощенска услуга. Критерий за попадане в
извадката е наличието на функциониращ сайт в
Интернет към месец декември 2012 г.
Всички оператори, които предоставят Универсална пощенска услуга (УПУ) имат интернет
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сайт. От фирмите на Неуниверсална пощенска
услуга (НУПУ) само 64 имат, а останалите - не
разполагат с такъв.
Универсалната пощенска услуга включва
следните видове пощенски услуги :
1. приемане, пренасяне и доставяне на
вътрешни и международни пощенски
пратки, както следва:
а) кореспондентски пратки - до 2 кг;
б) малки пакети - до 2 кг;
в) печатни произведения - до 5 кг;
г) секограми - до 7 кг.
2. приемане, пренасяне и доставяне на
вътрешни и международни пощенски колети - до 20 кг;
3. допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност” [3].
Неуниверсални пощенски услуги са всички
пощенски услуги извън обхвата на универсалната пощенска услуга и включват:
1. приемане, пренасяне и доставяне на пряка пощенска реклама;
2. пощенските услуги включват:
а) приемане, пренасяне и доставяне на
пощенски пратки;
б) приемане на съобщения, предадени
във физическа или електронна форма от подателя, обработването и
предаването им чрез електронни
средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски
пратки;
в) пощенски парични преводи;
г) куриерски услуги.
3. куриерските услуги;
4. пощенските парични преводи [3].

рите; инвестиране в нетрадиционни, съвременни форми на обучение и усъвършенстване на работните групи. Участие
на работниците и служителите в различни спортни инициативи, с цел подобряване на междуличностните отношения.
В хода на проучването се установи, че всички
фирми, предоставящи УПУ съдържат елементи
на социална отговорност в своите сайтове. Както се вижда единствено направлението „Грижа
за клиента” е застъпено от всички изследвани
организации (фиг. 1).
6
6
5
4
3
2

1

1

1
0
Грижа за клиента,
в т.ч. качество на
обслужване

Опазване на
околната среда

Грижа за
персонала

Фиг. 1. Брой оператори, предоставящи УПУ с елементи на социална отговорност

Така например „Български пощи” ЕАД организира следните инициативи:
- традиционни игри с награди по случай
различни празници (Коледа, Великден);
- инициатива „Да върнем книгите при хората”;
- във връзка с предстоящи празници създава организация за по-ранно изплащане
на пенсии.
Друг голям оператор функциониращ на българския пазар е „Еконт Експрес” ООД. При него
прави впечатление, че има отделен панел „Социална отговорност”, насочен към различни видове клиенти. Дава се възможност за участие и
развитие на млади хора в различни проекти да
реализират бизнес идеите си. С цел подобряване качеството на обслужване се оползотворяват
и възможностите на франчайзинга като се предприема сътрудничество с различни търговци,
разполагащи с търговски обекти за самостоятелна работа или съвместяване с основния
предмет на дейност.
Други два от изследваните оператори в тази
група като „Кеш Експрес Сървис” ЕООД и „Кешофис” АД залагат на привличане на своите
потребители като техни партньори и агенти.
В заключение, във връзка с подобряване качеството на обслужване се наблюдава непрекъснато увеличаване, както броя на офисите,
обслужващи потребители, така и на извършваните допълнителни услуги. От всички оператори,

Авторите формулират следните елементи на
социална отговорност:
- Грижа за клиента в т. ч. качество на обслужване - участие в инициативи по повод
различни празници; конкурси за деца;
участие в културни и образователни мероприятия; изграждане на фронт офис;
поддържане на корпоративен уебсайт;
корпоративна Фейсбук страница; форми
за обратна връзка с клиентите и др.
- Грижа за околната среда – планиране,
организиране и провеждане на различни
инициативи, насочени към опазване на
околната среда. Предприемане на промяна в начина на предоставяне на услугите към клиентите в природосъобразен
аспект.
- Грижа за персонала – стимулиране и мотивиране на работата в екип при изпълнение на основната дейност на операто-
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отнасящи се към тази група единствено „Български пощи” ЕАД съдържа всички елементи на
социална отговорност.

партньорство със SOS детски селища в редица
страни за подкрепа развитието на млади хора.
Международният оператор „ТНТ България”
ЕООД провежда кампания на кандидатстващи
за обучение в страната и чужбина.
Част от операторите осъществяват и дарения на училища в страната за подобряване на
учебно-образователния процес в тях.
На следващо място фирмите насочват своето внимание към „Грижа за персонала” - около
1/5. Това се изразява в предоставяне на възможности за обучение и развитие, чрез изготвяне и осъществяване на програми за обучение.
Сериозно внимание се обръща и на недопускане на дискриминация на работното място в различните й форми. Залага се на работата в екип
и мотивацията на членовете му, с цел постигане
на конкурентоспособност на организацията на
пазара. Интересни факти представляват наличието на футболен отбор „Антилопите“, съставен от служители на „Рапидо Куриери” ООД, а
също и програмата за отпускане на стипендии
за деца на служители в „Ди Ейч Ел Експрес България” ЕООД.
Не на последно място по значение, но за съжаление не толкова застъпено като елемент на
социалната отговорност се явява „Опазване на
околната среда” – малко над 17%.
Основното проявление в това отношение е
участието и организирането на т.нар. зелени
инициативи, които се изразяват в: използване
на рециклирана хартия, заменяне на найлоновите пликове (флаери) с хартиени опаковки, използване на съществуващия екологичен градски
транспорт (метро, трамвай, тролей), както и автомобили с ниски емисии на вредни газове.
С най-голям принос в тези мероприятия са
„Бизнес Куриер” ЕООД, „Ойрокуриер” ЕООД,
„Спиди Експрес” ООД, „Ди Ейч Ел Експрес България” ЕООД и „Зелените рицари” ООД. Интерес
представлява „Зелената офис седмица” на „Ойрокуриер” ЕООД и изработването на „зелен календар”, представляващ списък със съвети за
седмични еко-съобразни дейности, свързани с
подобряване на вътрешните процеси на организацията. За всеки ден са предложени идеи, фокусирани върху разрешаването на конкретен
екологичен проблем в областите енергия, транспорт, отпадъци, зелени доставки. Мисията, която преследва оператора „Зелените рицари”
ООД е превръщането на неизползвани жп линии
във велоалеи и „градски зелени коридори”, които хората да ползват за отдих и придвижване.

41%

59%

Оператори, извършващи неуниверсални услуги с интернет сайт без елементи на
социална отговорност
Оператори, извършващи неуниверсални услуги с интернет сайт с елементи на
социална отговорност

Фиг. 2. Относителен дял на операторите, предоставящи НУПУ с и без елементи на социална отговорност

По отношение на операторите на НУПУ стана ясно, че около 60% от тях съдържат елементи на социална отговорност, като „Грижа за клиента” в т.ч. качеството на обслужване отново
заема приоритетно място - приблизително 55%
(фиг. 3).
35
35
30
25
20
11

15

13

10
5
0
Грижа за клиента,
в т.ч. качество на
обслужване

Опазване на
околната среда

Грижа за
персонала

Фиг. 3. Брой оператори, предоставящи НУПУ с
елементи на социална отговорност

Установи се, че в сайтовете на почти всички
от изследваните фирми има форма за обратна
връзка с клиентите.
Прави впечатление, че се отделя все поголямо внимание на въпроса, свързан със защита на личните данни. Това се прилага в „Ин
Тайм” ООД, а „Мениджмънт Бизнес Машин”
(M&BM) ООД притежава и удостоверение за
администратор на лични данни, издадено от
Комисията за защита на лични данни.
Не малка част от фирмите отделят внимание
и в посока грижа за децата под различни форми.
Така например „Орбит” ЕООД провежда социално отговорна политика, насочена към борба с
детския труд. В същата насока и „Ди Ейч Ел Експрес България” ЕООД осъществява сътрудничество, което дава възможност за образование
на деца в неравностойно положение, както и

Заключение
От проучването стана ясно, че някои от изследваните организации имат вече създадени
техники за въвеждане на нови подходи в своите
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дейности, както и ефективни системи за комуникация с клиенти, партньори, служители. Други,
обаче все още не са развили в такава степен
системи за организационно управление или други аспекти на социалната отговорност.
Ефективната работа в сферата на социалната отговорност, както и най-големите инициативи на организацията, зависят отчасти от ангажимента, внимателен надзор, оценка и преглед
на предприетите действия, постигането на набелязаните цели, използваните ресурси и други
аспекти от усилията на организацията. Заинтересованите страни играят важна роля при оценка на резултатите от дейността на операторите
за социална отговорност.
Установи се, че много организации участват
в доброволни инициативи, предназначени за
подпомагане на други организации, които се
стремят към по-висока степен на социална отговорност, а също и мероприятия, свързани със

създаване или насърчаване на специфични
средства и/или практически ръководства за интегриране на социална отговорност по отношение на цялата организация.
Съществуването на инициативи за социална
отговорност в сектора на пощенските съобщения не означава, че той е непременно поотговорен. Напротив, според авторите съществува голям потенциал за развитие в тази насока
и най-вече в областта на „Опазване на околната
среда” като един от елементите на социалната
отговорност с приоритетно значение.
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Резюме
Предмет на настоящия доклад е приложимостта на международните стандарти за управление на удовлетвореността на клиента от куриерските фирми в България. Направено е проучване на сертификацията на куриерските фирми по международно признати стандарти, като форма на инвестиране от страна на фирмите в подобряването и контрола на управлението, което от своя страна да послужи като двигател за създаване на устойчиви
конкурентни предимства. Изведените са най-често прилаганите стандарти в бранша, видовото разпределение и
приложимостта на стандартите от сертифицираните куриерски фирми, необходимостта от прилагането на стандартите за управление на удовлетвореността на клиентите и тяхната приложимост.
Ключови думи: куриерски услуги, сертификация по управленски стандарти, стандарти за управление на
удовлетвореността на клиентите.
Key words: Courier Services, Management standard certification, Quality management, Customer satisfaction.
JEL: L15, L14, М15, М21, М31.

те. Задачите, които следва да се решат са: (1)
да се изведат най-често прилаганите международни стандарти от куриерските фирми в България; (2) да се определи видовото разпределение между стандартите и тяхната приложимост;
(3) да се изведе приложимостта на стандартите
за управление на удовлетвореността на клиентите и необходимостта от тяхното прилагане.
Поради липсата на достатъчно информация
по поставените проблеми, беше проведено собствено проучване „от място” на информацията
относно прилаганите стандарти, публикувана на
уеб сайтовете на куриерските фирми; регистъра
на сертифицираните фирми в страната и годишните доклади на Комисия за регулиране на
съобщенията. Към края на 2011 г. броят на регистрираните оператори, предоставящи куриерски услуги е 96. От тях 6 са заличени, 24 са декларирали, че не са извършвали дейност през
2011 г. От останалите 66 фирми - 27 нямат собствен сайт. В проучването са обхванати 39 куриерски оператори, като критерий за попадане в
извадката е наличието на функциониращ сайт в
Интернет към края на месец Ноември 2012 г.

Увод
Ако трябва с една дума да се опише пазарът
на куриерските услуги в България днес, тя ще
бъде „динамичен”. Затова свидетелстват прогресивно нарастващият брой на регистрираните
оператори и увеличаващият се обем на обработените пратки. Куриерските фирми в страната
предлагат голямо разнообразие от услуги, постоянно откриват и запълват нови пазарни ниши
и се приспособяват не само към търсенето, но и
към изискванията на пазара.
В последните няколко години куриерските
фирми в България проявяват засилен интерес
към въвеждането на системи за управление и
тяхното сертифициране по линия на международните стандарти. Основният мотив за това е
осъзнатата необходимост да усъвършенстват
управленските си процеси, и по този начин да
създават възможности за формиране на конкурентни предимства, особено в условията на
настоящата засилена конкуренция в бранша. На
общия Европейски пазар клиентите ще предпочитат онези от операторите, които притежават
сертификат за въведена система за управление
на качеството, за удовлетвореност на клиентите,
сертификат за опазване на околната среда и др.,
гарантиращи спазването на международните
стандарти [1].
От тази гледна точка, целта на настоящата
разработка е да се направи проучване на сертификацията на куриерските фирми в България
по международно признати стандарти. По специално, вниманието е насочено към прилагането на стандартите за управление на качеството
на обслужване и удовлетвореността на клиенти-

1. Сертификация по управленски стандарти
на куриерските фирми в България
Внимателният преглед на пазара на куриерски услуги в страната показва, че фирмите в
бранша предлагат много сходни цени на базовите (основни) услуги. Голямата разлика между
тях е в качеството на услугите и отношението
им към клиента и неговата удовлетвореност.
Усъвършенстването на управленските процеси на куриерските фирми е една от важните
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насоки за постигане на адекватна конкурентоспособност на вътрешния и международния пазар. В отговор на това се наблюдава тенденция
на увеличаване на интереса на фирмите в
бранша към сертифициране по стандартите ISO.
Внедряването на такъв стандарт е задължение
на всяка „сериозна” компания. ISO стандартите
стават все по-търсени на пазара като средство
за прилагане на адекватни управленски подходи,
системи и методи.
Спецификата на услугите и в частност на куриерските услуги стои в основата на разбирането за тяхното качество. По-важните техни характерни особености в тази връзка могат да се
представят както следва: услугата по правило е
съставена от множество „частични” услуги, които са времево и пространствено подредени, за
да изпълнят крайното си предназначение; предоставянето и потреблението на куриерската
услуга се осъществява като единен във времето
и пространството процес; куриерските услуги са
персонифицирани услуги; куриерските услуги са
хетерогенни, което е резултат от водещата роля
на човешкия производствен фактор за тяхното
създаване и предоставяне на клиента [2]; обслужването на клиентите е осигуряването на обслужване преди, по време на и след покупката
на съответната куриерска услуга. То е част от
интегрираното качество на услугата. Според
Джеймиър Скот „Обслужването на клиенти
представлява серия от дейности, предназначени да повишат нивото на удовлетвореност у
клиентите - това е усещането, че дадена услуга
отговаря на клиентското очакване”. Обслужването на клиенти може да бъде осигурено от човек (т.е. куриерската услуга в случая е персонифицирана) или чрез автоматизирани начини,
наречени самообслужване. Пример за самообслужване са интернет приложенията. Обслужването на клиенти е обикновено неделима част от
модела за оценяване на компанията. В своята
книга „Правила за нарушаване и закони за
следване” Пепърс и Роджърс пишат, че „клиентите имат спомени. Те ще ви запомнят, независимо дали вие ги помните или не”. Освен това,
„клиентското доверие може да бъде разрушено
веднъж от сериозен обслужващ проблем, или
може да бъде подкопано в друг момент от хиляди малки прояви на некомпетентност” [4]. От
гледна точна на цялостното техническо усилие в
процеса на продажбите, обслужването на клиентите играе съществена роля в умението на
дадена организация да създава приходи [3]. От
тази перспектива обслужването на клиенти
трябва да бъде смятано като цялостно приближаване към постоянно подобрение. Често качеството на обслужване е най-значимият фактор за вземане на решение за покупка. Освен

това то носи стратегически ползи и допринася
за нарастване на пазарния дял и за подобряване на възвръщаемостта на инвестициите. Отчита се, че качеството на обслужване има пряка
връзка с разходите, удовлетвореността на потребителите, задържането на потребители, потребителското поведение и рекламата от уста на
уста. Качеството на обслужване може да се опише като: способност на организацията да посреща и надхвърля потребителските очаквания.
Те от своя страна могат да се определят като
желания и искания на потребителите, т.е. онова,
което те чувстват, че доставчикът на обслужване би трябвало да им оферира, а не което би
оферирал. Определянето на качеството на обслужване следователно се фокусира върху посрещане на потребителските нужди и изисквания,
и доколко добре предоставяното обслужване
съответства на потребителските очаквания. Във
връзка с този аргумент, много куриерски оператори си служат с множество методи за подобряване на нивото на удовлетвореност у клиентите.
От проведеното проучване се установи, че
куриерските оператори в страната най-често се
сертифицират по следните стандарти: ISO 9001
– Системи за управление на качеството; ISO
9004 – Системи за подобряване на представянето или постиженията, чиято основна цел е
постигането на постоянно подобряване, измервано чрез удовлетвореността на клиентите и на
други заинтересовани страни; ISO 14001 - Системи за управление на околната среда; ISO
27001 - Системи за управление на сигурността
на информацията; ISO 28000 - Системи за управление на сигурността във веригата на доставки; ISO 26000 – Указание за социална отговорност; BS OHSAS 18001 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
Investor in People – световно признат сертификат за ангажираността на фирмата с обучението
и развитието на персонала; ISO 10001 – Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организациите; ISO 10002 - Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указание за
обработване на рекламациите в организацията;
ISO 10003 - Управление на качеството. Удовлетвореност на клиентите. Указания за разрешаване на спорове извън организациите.
В съответствие с поставената цел, от проучването се установи, че 28% от попадналите в
извадката куриерски фирми имат въведена една
или друга система за управление в съответствие с международните стандарти. Ако се вземе
предвид пазарният дял на сертифицираните
оператори се налага констатацията, че международните стандарти се прилагат от куриерските фирми с най-голям пазарен дял, а именно:
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„Ди Ейч Ел”, „ТНТ”, „Ин Тайм”, „Български пощи”,
„Еконт Експрес”, „Европът”, „Спиди”, „Тип Топ
Куриер” и др. Подобна констатация разкрива
права зависимост между пазарния дял на оператора и използването на управленски стандарти. Следователно сертифицирането на куриерските оператори, свързано с инвестиционни усилия, се отразява на качеството на услугите и
обслужването, и по този начин дава предимство
на фирмите в рамките на конкурентни цени. Визираните фирми имат и най-продължително
присъствие на пазара, предлагат вътрешни и
международни куриерски услуги, и формират
около 93% от приходите от предоставянето на
НПУ (Неуниверсални пощенски услуги). Поради
това може да се направи извода, че причините
за внедряването на системи за управление и
тяхната сертификация от посочените оператори
са не само външни, но и резултат на изградена
вече управленска култура, основана върху
принципите за добро управление и философията на непрекъснатото подобряване [2].
От събраната информация прави впечатление, че най-голям брой стандарти прилагат
„ТНТ” и „Ди Ейч Ел”, съответно 11 и 9. Това са
фирмите безспорни лидери на пазара на международни куриерски услуги, които първи са въвели стандартизирани системи за управление, и
които първи прилагат системите за управление
на удовлетвореността на клиентите. Посоченият
факт е още едно доказателство, че прилагането
на международните стандарти е предпоставка
за нарастване на конкурентоспособността на
фирмите и за утвърждаване на мястото им на
международния пазар. Останалите фирми –
„Еконт Eкспрес”, „Български пощи”, „Спиди”,
„Европът” и др., които са операторите с найголям пазарен дял на пазара на вътрешни куриерски услуги прилагат съответно по 4 („Еконт
Експрес”) и 2 стандарта, а „Транспрес” прилага
един.

оператори от втората половина от 2012 г. Те се
използват от трите фирми с най-голям пазарен
дял на пазара на вътрешни и международни
куриерски услуги – „Ди Ейч Ел”, „ТНТ” и „Еконт
Експрес”.
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Видовото разпределение между стандартите
и тяхната приложимост от сертифицираните
куриерски фирми, представено на фиг. 2 показва, че първите места заемат стандартите за качество, околна среда, сигурност на доставките и
управлението на качеството на обслужване, и
удовлетвореността на клиентите.
Стандартите свързани с подобряване на качеството на обслужване и удовлетвореността на
потребителите, които намират приложение в
сферата на куриерските услуги се прилагат съответно както следва: ISO 9004 и ISO 10001 - от
28% от сертифицираните фирми, ISO 10002 и
ISO 10003 от 18% от фирмите. Бързият темп на
въвеждането им се дължи на нарасналата конкуренция в бранша и нарастващите изисквания
от страна на потребителите.
2. Стандарти за управление на качеството на
обслужване и удовлетвореността на клиентите
С ясния преход от осигуряване на качеството
към удовлетвореност на потребителите, който
се демонстрира при последната версия стандарти от серията ISO 9000, се провокира възникването на нова серия стандарти, насочени
към удовлетвореност на потребителите. Системите за управление на качеството съгласно ISO
9001 се съоръжават с набор от насоки за изграждане на т.нар. „Система за постигане на
потребителска удовлетвореност и приемане на
рекламации” 1 . Изграждането на тази система се
базира на групата стандарти: ISO 10001; ISO
10002; ISO 10003. Замисълът е, да се предложи
идея на организациите при разработване на кодексите за постигане на потребителска удов-
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Фиг. 1. Разпределение на куриерски фирми по
брой прилагани стандарти

Стандартите ISO 9004 и ISO 10001, ISO
10002, ISO 10003 се прилагат от куриерските

1
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летвореност (ISO 10001), както и при боравене
със свързани с предлаганите услуги рекламации
вътре в организацията (ISO 10002) и извън нея
(ISO 10003).
ISO 10001 – Управление на качеството.
Удовлетвореност на клиента. Указания за
правила за поведение на организациите. Правилата за поведение за удовлетвореност на
клиента могат да бъдат част от един ефикасен
подход за управление на рекламациите. Той
включва: предотвратяване на рекламациите
чрез вътрешна обработка на рекламациите;
външно решаване на споровете в ситуациите,
при които рекламациите не могат да бъдат решени по удовлетворителен начин вътре в организацията. Този международен стандарт дава
указания, с които да се помогне на организацията да определи дали правилата за удовлетвореност на клиента отговарят на нейните потребности и очаквания и дали тези правила са точни
и неподвеждащи. Тяхното използване може: да
подобри добрите търговски практики и доверието на потребителите към организацията; да подобри разбирането на клиента за това какво да
очаква от организацията във връзка с нейните
услуги и отношенията с клиентите, като така
намалява вероятността от недоразумения и
рекламации.
ISO 10002 - Управление на качеството.
Удовлетвореност на клиента. Указание за обработване на рекламациите в организацията.
Насърчаването на обратната информация от
клиентите, включително и информацията за рекламациите може да даде възможност да се
поддържа или да се повиши лоялността и одобрението на клиента, и да се повиши конкурентоспособността на национално и международно
ниво. Внедряването на процеса, описан в този
стандарт може: да предостави на този, който
подава рекламацията, отворен и реагиращ процес за обработване на рекламациите; да повиши способността на организацията да обработва рекламациите по съвместим, систематичен и
бърз начин; да повиши способността на организацията да идентифицира тенденциите; да отстранява многобройните причини за произхода
на рекламациите и да подобрява дейността на
организацията и др.
ISO 10003 - Управление на качеството.
Удовлетвореност на потребителите. Указания за разрешаване на спорове извън организациите. ISO 10003 се занимава с: указания за
определяне кога и как организациите могат да
участват в разрешаване на спорове; участие на
висшето ръководство в управлението, както и
задълженията му за разрешаване на спорове и
внедряване на адекватни ресурси в рамките на
организацията; най-важното за справедливо,

подходящо, прозрачно и достъпно разрешаване
на спорове; указания за управлението на участието на организацията при разрешаването на
спорове; мониторинг, оценка и подобряване на
процеса за решаване на спора.
За запазване на съществуващите пазарни
дялове и утвърждаване на търговските марки,
на пазара на куриерски услуги се налага регистрираните оператори да оптимизират утвърдените си организационни схеми за доставка чрез
въвеждането на иновационни технологии и създаването на гъвкави структури. В засилената
конкурентна среда предлагането на иновационни решения на потребителите с ефективни и
качествени услуги и обслужване е задължително. Задължително е и гарантирането на качеството на услугите и обслужването чрез въвеждане на системи за управление. За да удовлетворят потребителското търсене, предлаганите услуги през последните години търпят силно развитие: по-кратки срокове за доставка, широка
мрежа на покритие, електронно насочване и
проследяване и др. Създаването на единен Европейски пазар в глобален аспект и присъединяването на България към него наложи в частност промени и в предоставянето на куриерски
услуги. В тази насока, за да отговорят на предизвикателствата на бизнеса някои куриерски
оператори въведоха ежедневни доставки до Европа от врата до врата, с кратки срокове и автоматично застраховане на пратките. Като естествена реакция на съкращаването на сроковете за доставка се увеличава и броя на подадените рекламации от потребителите. Фиг. 3
представя изменението на броя на основателните рекламации според причините за подаването им за петгодишен период. Тя показва, че с
най-голям относителен дял са рекламациите за
забавено доставяне, повредени пратки и загубени пратки. През последните години найдрастично са се увеличили рекламации за забавени пратки, като това е най-големият брой рекламации не само по този показател, но и въобще. Големият брой рекламации за пратки, доставени със закъснение, показва, че потребителите търсят правата си по отношение качеството на услугата и обслужването, тъй като са
предпочели куриерската услуга заради бързината в сравнение с традиционния вид пощенски
услуги. Това „притиска“ куриерските оператори
да прилагат стандарти за управление на удовлетвореността на клиентите, гарантиращи им
адекватно разрешаване на споровете свързани
с рекламациите. От друга страна, бързото разрастване на пазара на куриерски услуги очевидно оказва известно негативно влияние по отношение на технологията и квалификацията на
служителите.
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ратори в страната набира скорост в съответствие със засилващата се конкуренция в сектора;
(2) приоритетно се прилагат стандартите, гарантиращи качеството на услугата, опазването на
околната среда, сигурността на доставките и
управление на удовлетвореността на клиентите;
(3) принципите и изискванията на стандартите
осигуряват възможности за ефективно управление на фирмите, водещо до завоюване на конкуренти предимства и устойчиво развитие; (4)
спецификата на куриерската услуга и нарастващият брой регистрирани оператори налага прилагането на стандарти за управление на удовлетвореността на клиентите.
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Фиг. 3. Брой рекламации според причината за подаването им
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За периода 2007–2011 г. се наблюдава рязко
увеличаване на броя на рекламациите, които са
приключили с обезщетение, като те достигат до
80% от счетените за основателни рекламации.
Този факт дава известна сигурност и гаранция
на потребителите на куриерски услуги относно
качеството на получената услуга и качеството
на обслужване. Това е и една от основните причини, клиентите да предпочитат оператори сертифицирани по ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003.
Заключение
На основата на проведеното проучване могат
да се направят следните изводи: (1) въвеждането на системи за управление, отговарящи на
международните стандарти от куриерските опе-

APPLICATION OF MANAGEMENT STANDARDS OF CUSTOMER SATISFACTION BY
COURIER COMPANY IN BULGARIA - AN OBJECTIVE NECESSITY, PROBLEMS AND
CHALLENGES
Anna Otsetova
College of Telecommunications and Post, Sofia, Bulgaria
Abstract
The object of this paper is to analyze the use of Management standards by Bulgarian courier companies. Web survey
of the activities of courier operators in the country and in particular their use of Management standards to enhance their
competitiveness in the market of courier services is conducted. The advantages of the usage of the Management standards are leaded out. The most commonly used standards in the branch of courier services are displayed. The apportionment and the applicability of the standards of certified courier companies, the need to implement the management
standards of customer satisfaction and their applicability are defined.
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АНАЛИЗ НА ИКТ УМЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ В АСПЕКТА НА ПРИЕТИТЕ НОВИ
ПРИОРИТЕТА В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА
Марина Младенова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са силно значим фактор за производителността и растежа на ЕС. Безспорен е фактът, че те трансформират икономиката и обществото. Наблюдаването и анализът
на използването на ИКТ са необходими за информирано разбиране на последиците от тези трансформации. На
18.12.2012 г. Европейската комисия (ЕК) прие седем нови приоритета в областта на цифровата икономика и
цифровото общество. Приоритет 3 е: Създаване на Широка коалиция за умения и работни места в областта на
ИКТ. Създаването на коалиция е необходимо, за да се предприемат практически мерки за предотвратяване на
ситуация, при която поради липса на квалифициран персонал към 2015 г. в сферата на ИКТ биха останали незаети един милион работни места. В представеният доклад се анализират резултатите от мащабно проучване
проведено през 2012 г. в областта на цифровата икономика [1], което показва, че по ИКТ умения България е на
последно или предпоследно място от страните в ЕС. Предлагат се възможни подходи и мерки за подобряване на
тези резултати.
Ключови думи: ИКТ умения, образователни подходи.
Key words: ICT skills, Educational approaches.
JEL: M15.

матични групи, които илюстрират някои от основните измерения на европейското информационно общество. Тези показатели дават възможност за сравнение на напредъка в различните държави, както и динамиката им във времето.
Представените данни се основават на мащабни проучвания на Евростат. Всяка година се
провеждат изследвания на Общността за събиране на данни за информационното общество.
Рамковият Регламент на (ЕО) № 808/2004 гарантира, че данните са хармонизирани.
В настоящата статия се изследват индивидуалните ИКТ умения в България.

Увод
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са силно значим фактор за производителността и растежа на ЕС. Безспорен е фактът,
че те трансформират икономиката и обществото. Наблюдаването и анализът на използването
на ИКТ са необходими за информирано разбиране на последиците от тези трансформации.
На 18.12.2012 г. Европейската комисия (ЕК)
прие седем нови приоритета в областта на
цифровата икономика и цифровото общество.
Приоритет 3 е: Създаване на Широка коалиция
за умения и работни места в областта на ИКТ.
Създаването на коалиция е необходимо, за да
се предприемат практически мерки за предотвратяване на ситуация, при която поради липса
на квалифициран персонал към 2015 г. в сферата на ИКТ биха останали незаети един милион
работни места.
Резултатите от мащабно проучване проведено през 2012 г. в областта на цифровата икономика показват, че по ИКТ умения на населението сме на последно място в ЕС. Този факт е
много тревожен и е много важно да се установят
причините за тези резултати, за да могат да се
предприемат адекватни действия за подобряването им. Уменията в областта на ИКТ днес до
голяма степен определят и конкурентоспособността и реализацията на пазара на труда в
глобализирана икономика основана на знанието.

Резултати и дискусия
На фиг. 1 е представен резултатът получен
при отговор на въпроса: „Как преценявате текущите Ви компютърни умения, достатъчни ли са
за намиране или промяна на работата в рамките
на една година (Да/Не)“. Обхванати са лица с
професионална дейност като наети лица, самостоятелно заети лица или семейни работници, на възраст 16–74 години.
Резултатът е красноречив – по този показател изоставаме драстично от всички страни в
ЕС. Разликата е в пъти спрямо средните стойности в ЕС и дори спрямо предпоследната
страна.
На фиг. 2 е представен резултатът получен
при отговор на въпроса: „Създавали ли сте компютърна програма на специализиран програмен
език (Да/Не)“. Обхванати са само лицата на
възраст 16–74 години, които са дали отговор
„Да“ на въпроса „Използвате ли компютър“.

Методика на изследването
Службите на Европейската комисия са подбрали около сто от индикатори, разделени в те-
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Фиг. 1. Работещите, които преценяват, че е текущите им ИКТ умения са недостатъчни за промяна на работата в рамките на една година (в %) [1]

Фиг. 2. Процент от лицата използващи компютър създали компютърна програма [1]

На фиг. 3 е представен резултатът получен
при отговор на въпроса: „Създавали ли сте уеб
страница (Да/Не)“. Обхванати са само лицата на

възраст 16–74 години, които са дали отговор
„Да“ на въпроса „Използвате ли интернет“.

Фиг. 3. Процент от лицата, използващи интернет, създавали уеб сайт [1]
Табл. 1. Лица, използващи интернет създавали,
уеб сайт, в %
2011
2010
2007
16-24 год. (26 място)
ЕС-средно
22
22
24
България
10
9
12
25-34 год. (26 място)
ЕС-средно
16
15
15
България
8
7
5
25-54 год. (26 място)
ЕС-средно
11
11
10
България
5
4
4

На фиг. 4 е представен резултатът получен
при отговор на въпроса: „Извършвали ли сте
някога най-малко три от следните шест дейности: копиране или преместване на файл или папка; копиране и вмъкване на информация в рамките на документа; използване на основните
аритметични формули в таблица; компресиране
(архивиране) на файлове; свързване и инсталиране на нови устройства, напр. принтер или
модем; създаване на компютърна програма“.
Обхванати са само лицата на възраст 16–74
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Фиг. 4. Процент от лицата извършвали ли някога най-малко три от шест видове дейности свързани с използването на компютър [1]
(продължение)

години, които са дали отговор „Да“ на въпроса
„Използвате ли компютър“.
В табл. 2-5 са представени детайлизирано по
възрастови групи и в динамика уменията, на
лицата декларирали, че използват компютър.

2012
България
41
25-54 год. (26 място)
ЕС-средно
52
България
35

2011
43

2009
47

2007
46

56
38

55
43

57
43

Източник: Евростат. [2].

Табл. 2. Копиране и вмъкване на информация в
рамките на документа, в %
2012
2011
2009
2007
16-24 год. (26 място)
ЕС-средно
84
88
85
83
България
63
65
58
53
25-34 год. (26 място)
ЕС-средно
82
85
82
84
България
62
65
65
71
25-54 год. (26 място)
ЕС-средно
77
80
77
78
България
57
60
60
67

Табл. 5. Компресиране (архивиране) на файлове, в
%
2012
2011
2009
2007
16-24 год. (18 място)
ЕС-средно
55
61
56
56
България
59
62
52
54
25-34 год. (21 място)
ЕС-средно
55
58
53
53
България
51
51
48
49
25-54 год. (21 място)
ЕС-средно
47
49
46
45
България
43
45
41
46

Източник: Евростат. [2].

Източник: Евростат. [2].

Табл. 3. Копиране или преместване на файл или
папка, в %
2012
2011
2009
2007
16-24 год. (25 място)
ЕС-средно
89
93
91
92
България
81
87
79
83
25-34 год. (25 място)
ЕС-средно
85
87
85
86
България
74
78
75
77
25-54 год. (26 място)
ЕС-средно
79
82
80
81
България
69
72
69
74

Резултатите са отчайващи – по-малко от половината от лицата използващи компютър могат
да използват основните аритметични формули в
електронните таблици (т.е. да работят с тях), да
компресират файлове или да прехвърлят файлове между компютър и друго устройство. На
предпоследно място сме по умения на лицата
да извършват елементарните действия като
копиране или вмъкване на информация в рамките на даден документ. Де факто не можем да
говорим за умения за създаване на мултимедийна презентация или потребителско конфигуриране на софтуерни приложения.
При тези резултати дали изобщо можем да
говорим за компютърна грамотност на лицата в
България? Отговорът е по-скоро НЕ.
На фиг. 5 е представен резултатът получен
при отговор на въпроса: „Извършвали ли сте
някога най-малко три от следните шест дейнос-

Източник: Евростат. [2].

Табл. 4. Използване на основните аритметични
формули в таблица, в %
2012
2011
2009
2007
16-24 год. (26 място)
ЕС-средно
62
70
64
69
България
48
54
50
51
25-34 год. (26 място)
ЕС-средно
58
63
60
63
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ти в интернет: с помощта на търсачката за намиране на информация, изпращане на електронна поща с прикачени файлове, писане на
съобщения в чатрумове, нюзгрупи или онлайн
дискусионен форум, като се използва интернет,
за да правят телефонни обаждания, споделяне

на файлове за обмен на филми или музика,
създаване на уеб страница“. Обхванати са само
лицата на възраст 16–74 години, които са дали
отговор „Да“ на въпроса „Използвате ли интернет“.

Фиг. 5. Процент от лицата извършвали ли някога най-малко три от шест видове дейности в интернет [1]

В табл. 6-10 са представени детайлизирано
по възрастови групи и в динамика дейностите за
лични цели в интернет, на лицата декларирали,
че използват интернет регулярно.

(продължение)

25-34 год. (26 място)
ЕС-средно
България
25-54 год. (20 място)
ЕС-средно
България

Табл. 6. Търсене на информация, в %
2011
2010
2007
16-24 год. (25 място)
ЕС-средно
97
97
95
България
93
96
92
25-34 год. (23 място)
ЕС-средно
96
96
94
България
93
94
92
25-54 год. (25 място)
ЕС-средно
95
96
93
България
91
93
92

2011

2010

2007

58
48

58
52

47
61

43
39

42
40

34
51

Източник: Евростат. [2].

Табл. 9. Разговори или видеоразговори (чрез уеб
камера) през интернет, в %
2011
2010
2007
16-24 год. (10 място)
ЕС-средно
46
42
32
България
61
55
47
25-34 год. (10 място)
ЕС-средно
43
38
28
България
55
48
45
25-54 год. (8 място)
ЕС-средно
34
31
23
България
50
43
43

Източник: Евростат. [2].

Табл. 7. Изпращане/получаване на електронна
поща, в %
2011
2010
2007
16-24 год. (27 място)
ЕС-средно
91
89
85
България
80
76
77
25-34 год. (27 място)
ЕС-средно
89
87
84
България
74
73
79
25-54 год. (27 място)
ЕС-средно
84
82
80
България
67
64
74

Източник: Евростат. [2].

Табл. 10. Слушане на радио и/или гледане на телевизия, играене или изтегляне на игри, снимки,
филми или музика, в %
2011
2010
2007
16-24 год. (20 място)
ЕС-средно
35
35
33

Източник: Евростат. [2].

България
25-34 год. (16 място)
ЕС-средно
България
25-54 год. (15 място)
ЕС-средно
България

Табл. 8. Публикуване на съобщения в "чатсайтове", социални мрежи, блогове, форуми, използване на "моментално" изпращане на съобщения, в %
2011
2010
2007
16-24 год. (26 място)
ЕС-средно
73
74
66
България
59
59
70

Източник: Евростат. [2].
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36

28

26

27
32

26
27

26
32

18
22

18
20

18
24
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Какво показват тези резултати – в България
хората използват интернет преди всичко за комуникация, забавления и намиране на информация.
Все още не е осъзната ролята на глобалната
мрежа за намиране на работа, образование и
повишаване на квалификацията. В табл. 11 са
представени детайлизирано видовете дейности
свързани с използването на интернет през 2012
г. с цел взаимодействие с обществени институции през последните 12 месеца, разделени по
пол (относителният дял е изчислен на база брой
лица, които са използвали интернет през последните три месеца).

До тук представените резултати очертаха
една далеч не розова картина на ИКТ уменията
в България. Може да се каже, че страната ни е
силно изоставаща в ЕС.
Какви са причините?
В аспекта на продължаващото обучение
Една от причините е, че в България „учене
през целия живот“ за по-голяма част от хората е
само израз звучащ от медиите. Това не е осъзната необходимост за непрекъснато усъвършенстване, обогатяване на познанията и стремеж за поддържане на професионални умения в
крак с развитието на технологиите и изисквания
на пазара на труда. В България масово е неприемлива мисълта, че трябва да се учи и след
завършване на образователна степен независимо от възрастта (табл. 12 и фиг. 6 илюстрират
това). Гледа се с насмешка на хората, които се
обучават в образователни институции след 30
годишна възраст.

Табл. 11. Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с обществени институции
2012
Видове цели
%
Брой
Общо
26,6
1512002
По пол
Мъже
25,7
720411
Жени
27,5
791591
По видове цели
За получаване на информация
от интернет страница на пуб24,9
1411293
личната администрация
Мъже
24,1
673615
25,7
Жени
737678
За изтегляне на официални
формуляри
13,2
747941
Мъже
11,7
328716
14,6
Жени
419225
За изпращане на попълнени
формуляри
11,3
642375
Мъже
9,5
266717
13,1
Жени
375657

Табл. 12. Участие във формално образование и
обучение или неформално обучение през 2011 г.
[3]
Участвали
Неучаствали
%
%
Общо
26,0
74,0
По пол
Мъже
27,5
72,5
Жени
24,6
75,4
По възраст
25-34
31,0
69,0
35-54
29,1
70,9
55-64
15,1
84,9
По образование
Основно и по-ниско
12,3
87,7
образование
Средно образование
24,8
75,2
Висше образование
40,1
59,9
По трудов статус
Заети
38,4
61,6
Безработни
5,3
94,7
Икономически неак4,7
95,3
тивни
По местоживеене
В градовете
28,1
71,9
В селата
19,6
80,4

Източник: Евростат. [2].

Що се отнася до взаимодействието с обществените институции – по-малко една четвърт от
използващите интернет се възползват от неговите възможности в този аспект, а само 11 % от
българите изпращат попълни формуляри чрез
мрежата. Тези резултати от една страна се
дължат на недостатъчните компютърни умения
в преобладаващото мнозинство, притеснения за
сигурността и недоверието, а от друга страна и
на факта, че страната ни е на предпоследно
място в ЕС по използване на интернет и лица
който никога не са използвали интернет (след
нас е само Румъния). За съжаление не е изследван въпросът доколко българите осъзнават
предимствата и най-вече спестеното време при
използване на интернет за взаимодействието с
обществените институции.

Образователен ценз
Друга причина е ниският образователен ценз
у нас. Висшистите в България са 19,6%, a завършилите средно образование са 43,4% (общо
63%). Делът на хората с начално и по-ниско
образование е 13,9%. Това на практика означава, че близо една четвърт от населението е без
образование.
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Фиг. 6. Процент от лицата на възраст 25-54, които са придобили умения в областта на ИКТ чрез официалните образователни институции [1]

образователни институции не е на необходимото ниво изисквано от съвременното
информационно общество и глобализирана
икономика базирана на знанието.
Ако не бъдат предприети своевременни и резултатни мерки за намаляване на броя лицата
напускащи училище, повишаване качеството
на обучение и популяризиране на обучението на възрастни в България, негативните тенденции ще продължат. В съвсем обозримо бъдеще качеството, производителността и конкурентоспособността на работната сила у нас ще
бъде значително по-ниски спрямо останалите
страни в ЕС. Това е много вероятно да доведе
до цялостно влошаване на икономическата обстановка в страната.

Качество на обучението
По индикатора за придобиване на умения в
областта на ИКТ чрез официалните образователни институции на лицата на възраст 16–24
години България (68%) е близко до средната
стойност за ЕС (72%).
Резултатите показват, че обучението не дава
очакваните резултати.
Заключение
Въз основа на проведеното изследване и
анализа на получените резултати могат да бъдат направени следните изводи:
1. По ИКТ умения страната ни е силно изоставаща в ЕС.
2. Образователния ценз на лицата у нас e нисък.
3. Ученето през целия живот не е осъзната
необходимост.
4. Образование и обучение на възрастни в
България все още не е разпространена и
популярна форма за придобиване на умения.
5. Качеството на обучение за придобиване на
умения в областта на ИКТ в официалните
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ANALYSIS OF ICT SKILLS IN BULGARIA IN THE ASPECT OF THE ADOPTED NEW
PRIORITIES FOR THE DIGITAL ECONOMY
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Abstract
Information and communication technologies (ICT) are highly significant factor productivity and growth in the EU. Undoubtedly fact is they transforming the economy and society. Monitoring and analysis of the use of ICT are necessary for
an informed understanding of the consequences of these transformations. On 18.12.2012, the European Commission
(EC) has adopted seven new priorities for the digital economy and society. Priority 3 is: Launch Grand Coalition on Digital Skills and Jobs. A coalition is needed to take practical steps to avoid one million ICT jobs going unfilled by 2015 because of lack of skilled personnel. In the present paper analyzes the results of a major survey conducted in 2012 in the
digital economy, indicating that ICT skills Bulgaria ranks last or next to last in the EU countries. There are possible approaches and measures to improve these results.
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Резюме
В настоящата статия се представят приложимите в обучението информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на Web 2.0 в аспекта на новата култура на обучение, която е културата на учене, преподаване и наставляване между равнопоставени, чрез социален софтуер, за насърчаване на социалното взаимодействие и в
подкрепа на гъвкаво обучение. Целта на тази разработка е да се представят възможностите, предимствата и
проблемите при приложение на ИКТ на Web 2.0, както и необходимите предпоставки за интегрирането им в обучението.
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Key words: ICT, Web 2.0, social software, learning.
JEL: L86, I20.

ситети са изправени пред огромно предизвикателство за подобряване на качеството на висше
образование и разширяване на достъпа до него
при намаляване на ресурсите. Те са принудени
да бъдат иновативни и да обучават с помощта
на най-съвременни технологии, за да отговори
на тези очаквания.
От друга страна е и предизвикателството –
обучение на „поколението на социалните мрежи“, за което ако нещо не е публикувано в мрежата то значи не се е случило. Социалните
мрежи днес са мястото, в което те общуват, учат
се, споделят идеи, сформират общности, организират се и т.н. България не е изключение от
тази тенденция, според статистиката през месец февруари 2013 г. в България (табл. 1).

Увод
Образованието е важно за социалното и икономическото развитие, а днес висшето образование е ключова област за поддържане на конкурентоспособността на всяка една страна в
глобализирана икономика основана на знанието. Както се казва в комюникето, прието от участниците в Световната конференция за висшето
образование през юли 2009 г.: „В нито един момент в историята не е било по-важно да се инвестира във висшето образование като основна
сила в изграждането на приобщаващо и разнообразно общество на знанието“ (ЮНЕСКО, 2009
г.).
Водени от глобализацията и изискванията да
се учат и обучават информирани, квалифицирани и конкурентноспособни специалисти, универ-

Табл. 1. Използване на социалните мрежи
Общо потребители във Facebook
2 582 280
Позиция на страната (212 изследвани държави)
58
Използване от населението (общо)
36,12%
Използване от онлайн потребители
74,53%
Източник: [http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ bulgaria].

Това на практика доведе до възникване на
нова култура на обучение, която е културата на
учене, преподаване и наставляване между равнопоставени, чрез социален софтуер (например:
Web 2.0 и мобилни устройства), за насърчаване
на социалното взаимодействие и в подкрепа на
гъвкаво обучение. В този аспект Web 2.0 може
да се дефинира като „Социалното използване
на Интернет, което позволява на отделните
хора да работят съвместно, насърчава ги да
стават активни участници и/или производители
при създаването на знания и да споделят информация онлайн. Web 2.0 включва блогове,
уикита, социален нетуъркинг и букмаркинг. В

сърцето на Web 2.0 е културата на споделяне,
взаимодействие, създаване на активно съдържание и непрекъснато общуване с онлайн средата. Brown нарича тази нова култура „култура
на участие“, в която идентичността на обучаемия се изгражда чрез създаване и споделяне,
това ускорява нашите способности за саморазвитие, което ни прави „по-иновативни заедно,
отколкото всеки поотделно“, подчертава той.
При това положение ключов фактор влияещ
върху резултатите от ученето и удовлетвореността на студентите става взаимодействието
преподавател-обучаем – обучаем-преподавател. На преден план излиза въпросът: Под как-
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обучението преподавателя демонстрира своите
познания в дадена предметна област не само
пред студентите си, а пред един много по-широк
и често критично настроен кръг от потребители
(на практика пред всички ползватели на интернет владеещи даден език). Това неминуемо
поставя изискване за качество и актуалност на
предлаганото съдържание, съобразено с последните изследвания и достижения в дадената
предметна област.
В заключение може да се каже, че уикитата
могат да се използват успешно за постигане на
различни образователни цели – групова разработка на поставени конкретни учебни задания,
среда за разработване и управляване на проекти, инструмент за изследване и събиране на
данни и на тяхната база анализ и презентация
на усвоено съдържание.

ва форма това взаимодействие може найефективно да се извършва?
Всичко казано до тук показва необходимостта от значителни промени в подхода на обучение, за да се отговори на новите изисквания в
съгласуваност с новата култура на учене. Трябва да се премине към разбирането за сътрудничество вместо индивидуално обучение и да се
възприемат информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като инструмент за изграждане на знания, а на като инструмент за
събиране на информация.
Целта на тази разработка е да се представят
възможностите и проблемите при приложение
на ИКТ на Web 2.0 в обучението.
1. Приложими в обучението ИКТ на WEB 2.0
1.1. Уики
Уики (на английски: wiki) представлява мрежова технология за организиране на свързани
помежду си уеб страници, всяка от които може
да бъде посетена и редактирана от потребителите си по всяко време, като историята и всички
версии на страниците се запазват. За оформлението се използват команди, които са поинтуитивни и по-лесни от съответния код на
HTML. Една сбирка от такива страници също се
нарича уики.
Все по-често уикитата се използват в областта на образованието. Техните възможности и
предимства в аспекта на образователните цели, са:
- Изграждане на общност, ангажираност,
участие и споделяне на лично мнение.
На практика това е познатото на всички
общуване в социална мрежа (Facebook,
Tweeter и др.).
- Работа и учене в група, като всеки един
участник обогатява знанията на всички.
- Съвместно създаване на динамично съдържание, като всеки един участник го
допълва и/или променя, което води до
изграждане на знание базирано на сътрудничество.
Тези възможности на уикитата водят до разширено учене извън учебните занятия, като
имат и съществено предимство – обучаемия
сам определя времето и формата на участието
си. Поради тези причини използването на уикитата в образованието се посреща радушно от
страна на обучаемите.
Къде са проблемите пред използване на този инструмент в образованието?
Най-съществен е проблема за възприемането и използването на уикитата от преподавателите, когато те не са в затворена система достъпна само за обучаемите в дадена организация. Коренът му е в това, че при уики-

1.2. Форуми
Интернет форум, или още наричана дъска за
съобщения, е сайт за онлайн дискусии. Заражда
се като модерен еквивалент на дъските за бюлетини. От технологична гледна точка форумите
са уеб приложения, в които потребителите сами
генерират съдържанието. Хората, които участват в дискусиите на различни теми, могат да
създадат социални връзки формирани от интереси и гледни точки.
Възможностите и предимствата на форумите, в аспекта на образователните цели, са:
- Предоставят алтернативен начин за комуникация между обучаеми и преподавател, както и между самите обучаеми.
- Дават възможност за отворен диалог и
провеждане на дискусия.
- Публикуването на даден въпрос (тема) от
страна на преподавателя, изискването на
информация, създаване на дебат и наблюдение на дискусиите дава много ясна
представа на преподавателя за постигнатото ниво на усвояване на материала.
Къде са проблемите пред използване на този инструмент в образованието?
Основният проблем е педагогически правилното дефиниране на темите за дискусия и определянето на допустимите граници на диалог.
Изисква се ангажираност на преподавателите за
следене и направляване на дискусията.
1.3. Блогове
Блогът (съкратено от английското weblog) е
вид уебсайт, където се пише, както в дневник, а
новите попълнения са в обратен хронологичен
ред. Типичният блог съдържа текстова част,
снимки или рисунки, връзки с други блогове и
уебсайтове, които по някакъв начин са обвързани с общата тематика на блога.
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Възможностите и предимствата на блоговете, в аспекта на образователните цели, са
главно в динамичността (актуални коментари
или новини за определена тема), както и продължителното съхраняване на коментарите (за
разлика от форумите). Блоговете позволяват
филтриране на мненията и предоставят интерфейс, който дава възможност за използване на
мултимедия за споделяне на мисли, идеи и
практики.
На практика блоговете могат да се използват
като инструмент за управление на онлайн курсове, дискусионен форум, а при правилното му
структуриране и като проектно базирана среда
за учене.

сания могат да бъдат свободни текстови коментари, гласове „за” или „против” тяхното качество
или тагове, които заедно или съвместно стават
фолксономия (съвместно тагване). Фолксономия
се нарича още и социално тагване, „процесът,
посредством който много потребители добавят
метаданни под формата на ключови думи към
споделено съдържание“.
В системата на социалния букмаркинг потребителите запазват линковете към уеб страници,
които искат да запазят и/или да споделят. Обикновено тези маркери са публични и могат да се
запазят индивидуално, да се споделят само с
избрани хора или групи, да се споделят само в
определени мрежи или в друга комбинация от
публични и частни домейни. Хората, които имат
достъп, обикновено могат да виждат маркерите
в хронологичен ред, по категория или по тагове
или по търсачка. Тъй като тези услуги са вече
разработени и станали по-популярни, те съдържат допълнителни характеристики като рейтинг
и коментари за маркерите, възможност за импортиране и експортиране на маркери от браузъри, изпращане на маркери по електронната
поща, уеб анотация, групи или други характеристики на социална мрежа1.
Възможностите и предимствата на социалния букмаркинг, в аспекта на образователните цели, са, че това е много добър инструмент
за откриване и структуриране на ресурси, позволява добавяне на повече от един таг, търсене
по конкретна тема и едновременно с това дава
възможност да се види колективен списък на
всички потребители отбелязали даден ресурс с
определен таг.

1.4. Създаване на споделен документ
Това е възможността обучаеми и преподавател да създават, съхраняват и споделят съдържание, като по този начин работят съвместно в
реално време. Документите могат да се създават в момента или да се качват и споделят налични такива. Потребителите не трябва да теглят и инсталират софтуер, а работата им се
пази онлайн по защитен начин и може да е достъпна от всеки компютър с Интернет връзка
Едно от най-известните приложения за споделени документи е Google Docs. Google Docs
съдържа лесни за ползване онлайн текстов редактор, електронни таблици и редактор за презентации и др. Опциите за споделяне на Google
Docs позволяват на потребителите да задават
права за достъп и редактиране на документите.
Възможностите и предимствата на създаване на споделени документи, в аспекта на образователните цели, са, че преподавателите
могат да публикуват съобщения за предстоящи
задания и могат да наблюдават напредъка на
обучаемите чрез интерактивен процес. Този
инструмент позволява на преподавателя да
дава насоки, когато и за каквото са необходими
и да има поглед върху приноса на всеки чрез
историята на редакциите.

1.6. Подкастинг
Подкаст (на английски: podcast) е асинхронно
радио предаване, излъчвано по Интернет. Подкастовете са аудио или видео файлове, достъпни за автоматично сваляне (download) от Интернет. Потребителите имат избор да ги слушат
(гледат за видео) на компютъра или на плейър
(MP3 player). Това позволява на подкастите да
се слушат по всяко време. Удобството на този
формат допринася за неговата все по-голяма
популярност2.
Възможностите и предимствата на подкастовете, в аспекта на образователните цели са,
че те дават възможност за еднопосочна комуникация между преподавател и обучаем, като преподавателя създава и разпространява подкастове на лекции и други помощни материали.
При приложението на всички горе изброени
ИКТ в обучението съществува един общ проб-

1.5. Социален букмаркинг
Социалният букмаркинг е начин, по който Интернет потребителите организират, съхраняват,
управляват и търсят букмарк ресурси онлайн.
За разлика от споделянето на файлове, самите
ресурси не се споделят, споделят се само маркерите, които ги обозначават. Към самите маркери могат да се допълват описания под формата на метаданни, така че потребителите да
разбират съдържанието на ресурсите, без да е
необходимо първо да си ги свалят. Такива опи1
2

[http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking].
[http://en.wikipedia.org/wiki/Podcast].
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лем – чисто технологичните изисквания за използването им, тъй като не всички преподаватели и студенти имат необходимите познания в
областта на ИКТ. Този проблем обаче лесно
може да бъде преодолян чрез обучение на целевите групи и наличие на администратор, който да помага при решаване на възникнали технически проблеми.

-

възприема ИКТ като заплаха за кариерата си;
недостатъчна квалификация на част от
академичния състав;
недостатъчни средства за разработване,
закупуване и прилагане на ИКТ.

3. Предпоставки за използване на ИКТ НА
WEB 2.0
3.1. Уебсайт и портал
Интернет страница на организацията и портал за предоставяне на онлайн услуги са задължително условие за приложение на ИКТ в
обучението. Те са прозорец към цялата информация за институцията и курсовете. Те трябва
да предоставят лесна за използване навигация
и достъп чрез удостоверяване с уникален идентификатор.
На практика те трябва да се превърнат в
портал за виртуален кампус, където служителите, преподавателите и студентите имат достъп
до информация и материали, и да си взаимодействат един с друг, без да се налага да имат
физически контакт.

2. Предимства и проблеми при използването
на ИКТ в обучението
2.1. Предимства при използването на ИКТ в
обучението
Чрез приложението на ИКТ в обучението се
дава възможност за:
- самоопределяща се учебна среда и самообучение;
- развиване на умения и програми за учене
през целия живот, достъпна образователна среда за широк спектър от обучаеми, представляващи различни среди,
възрастови групи и различен социалноикономическия статус;
- създаване на иновативно обучение с голяма добавена стойност за обучаващата
организация, чрез постоянно актуализиране на съдържанието и разработването
на нови образователни програми в съответствие с изискванията на пазара;
- ефективно взаимодействие между преподавателите и обучаемите, отговарящо
на новите изисквания в съгласуваност с
новата култура на учене;
- създаване на виртуален кампус, където
преподавателите и обучаемите могат да
споделят своя опит, което допринася за
развитието на цялата общност;
- постигане на високо качество на преподаване и учебни ресурси, постигане на
академично съвършенство, чрез определяне на измерими параметри за качество.

3.2. Система за Студентска информация и
услуги
Наличието на Система за подпомагане на
студентите е друга приоритетна област, без
която не може да се говори за цялостно интегриране на ИКТ в обучението. Тя трябва да обхваща широка гама от продукти, като регистрация на студентите, лични данни, избор и записване за дисциплини, изпитни графици, резултатите от тестовете и други свързани данни.
Системата за студентска информация и услуги трябва да отговаря на нуждите на студентите,
както и да облекчава административните процеси.
Информация за студентите трябва да се
съхраняват в база данни, която е лесно достъпна от всички заинтересовани – студенти, администрация и преподаватели.

2.2. Проблеми при използването на ИКТ в обучението
Независимо от всички предимства, съществуват и проблеми и предизвикателства при прилагането на ИКТ в обучението. Най-често срещаните са:
- липса на поддръжка от ръководството;
- неясно разпределение на функциите;
- некоординирано планиране и прилагане;
- въпросът за авторското право;
- съпротива от страна на част от академичния състав, който не приема тези методите на преподаване, а част от него

3.3. Система за управление на обучението
Системата за управление на обучението
(LMS) е всъщност гръбнака за приложение на
ИКТ в обучението. Тя трябва да осигурява
ефективно взаимодействие между преподавателите и студентите, да дава възможност за
качване и изтегляне лекции и учебни материали, представяне на задачи, отчети за оценка и
класификация на изпити, видео уроци, онлайн
консултиране, онлайн лаборатории и др.

111

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКТ В ОБУЧЕНИЕТО НА „ПОКОЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ”

3.4. Учебни материали
В подкрепа на обучението трябва да бъдат
разработени онлайн учебни материали с мултимедийно динамично анимирано съдържание.
Те трябва да бъдат на разположение на студентите по всяко време и навсякъде. Разбираемо е,
че висшите училища с по-големи ресурси са в
състояние да използват по-напреднали технологии, за да предоставят своите материали, но
като цяло всички системи за онлайн подпомагане на обучението предлагат разнообразна гама
от инструменти и технологии, включващи комуникация в реално време или предварително
записани лекции, мултимедийни курсове, виртуална лаборатория, видео, MP3 файлове, библиотека и др. За студенти, които имат ограничен
или никакъв достъп до Интернет, тези учебни
материали трябва да бъдат на разположение на
под формата на CD-та и DVD-та.
Акцентът трябва да е върху качеството и съдържанието на учебните материали.

Заключение
Не трябва да се забравя, че интеграцията на
ИКТ в обучението не може да стане за един ден,
но също така и факта, че всяка инвестиция в
„остаряла” технология може да бъде на практика загуба. Това води до дилемата – от една
страна, приложението на ИКТ за обучение е
дългосрочен проект, от друга страна, сектора на
ИКТ е много динамично развиващ се и не позволява дълъг процес на разглеждане и вземане
на решения.
Приложението на ИКТ в обучението изисква
цялостен и внимателно планиран подход, подкрепен от актуална информация, отчитащ фактори като педагогика, качество на обучение, достъпност, съществуващата инфраструктура и
ресурси, капацитета на персонала, развитието
на съдържанието на курса и др.
За едно успешно използване на ИКТ преди
всичко е важно е организацията да има визия с
ясни цели и стратегии, базирани на разбиране
за силните и слабите страни и ключовите компетенции на обучаващата организация.

3.5. Система за администриране и управление
на ресурсите
Без необходимата информационна инфраструктура – мрежа, платформа, ресурси и услуги,
няма как да се използват ИКТ в обучението.
Необходима е ефективна система за администриране и управление в съответствие с изискванията на съвременната образователна среда и
законодателни изисквания.
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CHALLENGES TO IMPLEMENTATION OF ICT IN EDUCATION OF GENERATION
"SOCIAL NETWORKING"
Marina Mladenova, Bogomil Brezin
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
In this article we present information and communication technologies (ICTs) which might be very useful in the Web
2.0 aspects of the new culture of educating, which is the culture of learning, teaching and mentoring among equal people
through social software which promotes social interaction and supports flexible learning. The purpose of this article is
presenting the possibilities, advantages and problems in using of ICT Web 2.0, as well as the prerequisites for their integration in education.
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ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГИС ЗА ГОРИТЕ
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Резюме
Географските информационни системи (ГИС) с приложение в горското стопанство са тематично ориентирани
поради специфичността на данните и са специализирани съобразно възможностите на приложния софтуер за
пространствен анализ. Те са от полза при реализацията на разнообразни задачи и вземането на обосновани
решения в управлението на горските територии. ГИС за горите имат определени характеристики, функционални
възможности и организация за разрешаване на проблеми в различни направления в горското стопанство. Статията разглежда основните компоненти на ГИС за горите и някои характерни особености в информационния процес в горския сектор, както и участващите в процеса потребители и организации. Анализирани са възможностите
за създаване, обработка и интегриране на специализирани данни в ГИС за горите на основата на съществуващи
бази данни за горите и информационни системи на национално ниво в други сектори. Направени са изводи относно перспективите за създаване на национална информационна система за горите и приноса й за осъществяване на устойчиво развитие и управление в горския сектор у нас.
Ключови думи: бази данни, приложен софтуер, ГИС за горите; вземане на решения, управление.
Key words: database, computer software, forestry geographic information system (FGIS), make decision,
management.
JEL: C88, L73, O13, Q23, R52.

Увод
Едни от големите постижения на науката за
географска информация за последните 20 години са в областта на моделирането на данни,
статистическия анализ, разработката на приложен софтуер и визуализацията [1]. Целта на
информационна система за горите е да събира
специализирани данни, свързани с горското
стопанство. Чрез създаването на такъв тип информационни системи се координира процесът
на натрупване и стандартизиране на данните и
се улеснява вземането на решения на национално, регионално и местно ниво в горския сектор.
Изграждането на информационна система за
горите в Европейския съюз (ЕС) е възложена на
Европейския институт за гората. Този процес
включва събиране, обработка, анализ и разпространение на хармонизирана информация за
горския сектор на страните-членки на съюза.
Системата ще бъде в състояние постепенно да
събере и съхрани надеждна статистическа база
данни за горските ресурси. Националните горски
институции в отделните страни са организирани
по различен начин, но имат и някои общи
свойства, които оказват влияние в проектирането и използването на информационните системи
за горите [2]. България трябва да отговори на
изискванията на ЕС чрез съставянето на единна
информационна система за горите за създаване
и обмен на данни, които са взаимно съвместими
с европейските стандарти.

1. Специализирани ГИС за горите
1.1. Приложение на ГИС за горите
Все по-широко ГИС се налагат като инструмент за устойчивото развитие в горския сектор
Те представляват подходяща технологична
среда за съвместяването на пространствена
информация за горите и други свързани области, като се вземат предвид вече съществуващите информационни системи и данни за други
територии и ресурси.
Специализираните ГИС с приложение в горското стопанство (или накратко ГИС за горите)
могат да решат задачи на всички управленски
нива - от събирането на теренни данни за териториите до съставянето на доклади, справки и
всички видове анализи, необходими за горския
сектор. У нас горската администрацията включва централно ведомство, регионални структури
и местни поделения, свързани с практическите
задачи на терена. ГИС за горите е необходимо
да предоставя:
- навременен достъп до пълни и точни
данни;
- обмен на данни за вземане на решения;
- добри комуникации между различните
отдели, нива и външни институции;
- намаляване на дублирането на задачи,
време и усилия;
- бързо и ефективно обслужване на всички
потребители.
В среда на ГИС се улеснява процесът на
анализ на специализираните данни и създаването на различни таблици, форми, формуляри и
обобщаването им в справки и доклади в стан-
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дартизиран формат, както и съхранението им в
една централна база данни (БД). Горските служители могат да използват ГИС за горите при
определяне на местоположения и площи; за
създаване на нови типове площи и буферни зони; при обединяване на полигони и оформяне
на различни по съдържание карти. ГИС е особено полезна в отчетната дейност за изчисляване
на запасите; за планиране, изпълнение и отчет
на мероприятията; при оптимизиране на горския
транспорт; за охрана на територията; при противопожарна дейност; екологичен мониторинг и
ред други задачи.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.2. Видове информационни системи за горите
Съществуват различни информационни системи за горите [2] според предназначението,
данните и потребителите им. В повечето от тях
основен е пространственият компонент, но той
задължително е комбиниран с непространствени (атрибутни) данни. Част от представените
системи (табл. 1) могат се отнесат към групата
на осигуряващите мониторинг, оценка и отчитане на дейността, а други са по-тясно специализирани за изследване в определена тематична
област и управлението на горките ресурси. Само някои са публични и осигуряват достъп за поширок кръг потребители, а други са предназначени само за ведомствено ползване.

Табл. 1. Класификация на информационни системи за горите [2]
Приложение
Тип данни
Потребители
Статистически и пространстпространствени и
специалисти по анализи в централната админисвен анализ
непространствени
трация
пространствени и
Инвентаризация
специалисти на различни нива
непространствени
специалисти по дистанционни методи и картогДистанционни методи и карпространствени
рафиране на горите в централната администратографиране
ция
Наблюдение на горите
непространствени
служители от всички нива
Мониторинг, пожари, незаконпространствени и
служители от всички нива
ни намеси
непространствени
пространствени и
служители, отговарящи за управление на горите,
Лесоустройство
непространствени
частни собственици
пространствени и
специалисти в централната администрация и друВоди
непространствени
ги национални агенции
пространствени и
Транспорт
специалисти на местно ниво
непространствени
Анализ на пазара на дървесинепространствени
специалисти в централната администрация
на
Информиране на обществепространствени и
публичен достъп чрез web
ността
непространствени
пространствени и
Общо предназначение
всички членове от персонала чрез Intranet
непространствени

2. Подходи за създаване на ГИС за горите
2.1. Основни компоненти на ГИС за горите
Специализираните ГИС за горите, както и
всички други информационни системи, включват
взаимно свързани и съвместно действащи компоненти (фиг. 1) - компютърни хардуер, софтуер,
данни, процедури и персонал, необходими за
поддържане на пространствени БД. Потребителите са важен елемент и също се считат за компонент от системата, тъй като спомагат за развитието и използването на самата система и
активно участват в създаването на „информация от данни”.
Типичният хардуер за обикновения потребител е персонален компютър. В общия случай
хардуерът се състои от разнообразни физически устройства (стационарни машини, настолни,
преносими компютри, таблети, смарт телефони).

Фиг. 1. Компоненти на ГИС за горите

За служителите в горския сектор това могат
да бъдат и джобни компютри (PC Pocket, PDA) в
комбинация с GPS за събиране на данни от терена. За горската администрация на различни
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нива хардуерът включва един или няколко компютъра в мрежа със сървър за създаването и
обработката на БД, включително и web сървър.
БД може да бъде единствен файл с много
записи, но може и да се състои от цяла група от
файлове, придружени с база метаданни за тях.
В рамките на ГИС за горите в горските администрации обикновено се съдържат няколко БД с
различни пространствени и непространствени
данни, които отразяват основно геометрията на
горските обекти и свързаните с тях атрибути.
Пространствените данни за горите (наричани
още географски, графични) описват местоположението и формата на горските обекти, както и
връзките между тях и се съхраняват чрез координатите на точки или растерни клетки. Пространствените данни са от векторен или растерен
тип. Векторните данни представят границите на
различни горски обекти от територията, например горски подотдели, отдели, зони и други. Те
са основа за организацията на обектите в тематични слоеве (за горски насаждения, хидрография, почви, релеф, пътна мрежа). Растерните
данни включват различни цифрови изображения
на горските територии (въздушни, земни, спътникови). Непространствените (атрибутни, неграфични) данни се създават въз основа на резултатите от горската инвентаризация. Те отнасят до атрибутите на обектите и основно описват същността и качествата на насажденията –
състав, дървесен вид, възраст, височина, диаметър, запас и много други.
Софтуерът (софтуерна платформа или среда) в информационните системи може да се
надгражда и адаптира към изискванията на
потребителите.

ложенията са изградени на ГИС, а други - на
СУБД платформа. Преобладават решенията с
настолни и web-ГИС платформи, като сравнително по-малко са представителите на СУБД.
Информационните системи за горите във ведомствените организациите могат да имат клиент-сървър архитектура. Това означава, че софтуерното приложение е инсталирано на настолен компютър (или лаптоп), но някои от БД се
намират на сървър, достъпен чрез мрежови
връзки. Няколко служители могат да имат достъп до БД и сървъра едновременно. Помодерна архитектура е тази, при която клиентът
разполага с web браузър (thin client) или Javaбазиран софтуер (thick client). Приложението в
този случай e инсталирано на web сървър, а БД
може да се намерят на този компютър или на
друго място.
Web-базираните ГИС приложения (WebGIS
или Web Map Services) в последните години се
усъвършенстват и могат да заместят някои постари настолни Desktop инсталации. Те се използват главно като инструменти за представяне на пространствени данни и разглеждане на
карти и изображения.

Фиг. 2. Структура на информационна система за
горите

2.2. Структура на информационните системи
Компонентите в информационната система
за горите си взаимодействат и се развиват изцяло в съответствие с нуждите на различните
групи от потребители. Комбинацията от софтуер,
хардуер, данни и процедури представлява софтуерно приложение с определена структура (архитектура). По-усъвършенстваните информационни системи се състоят от няколко различни
софтуера, както и от няколко БД и хардуерни
компоненти.
ГИС-базираните приложения обикновено
имат интерфейс към стандартна система за управление на БД (СУБД) за обработка на непространствените данни. А приложенията, създадени на СУБД платформа, притежават интерфейс
към ГИС или друг софтуер за картографиране,
за да представят пространствените данни. В
страните със значителни горски ресурси съществуват информационни системи за горите с различни платформи и решения [2]. Някои от при-

Информационните системи за горите могат
да имат няколко модула или подсистеми (фиг. 2).
Възможно е да има един или няколко модула за
събиране на данни - от терена чрез GPS или от
офиса (чрез дигитализиране от екрана или чрез
други дистанционни технологии). Също така
може да има отделни системи за обработка и
съхранение на данните. Друг софтуер може да
бъде използван за оценка и докладване, но като
цяло тези системи са интегрирани със софтуер
за съхраняване и извличане на данни. В помалките организации всички тези подсистеми
могат да бъдат комбинирани в едно приложение
и инсталирани на един компютър. В държавната
агенция и по-големи предприятия подсистемите
могат да са на няколко различни компютри,
свързани към обща БД.
При друг вариант може да има няколко отделни БД в националната горска администрация.

115

Мария Асенова

В първата БД може да се съхраняват данните от
теренните измервания в пробните площи и горските насаждения, във втората - сателитни и други изображения и в третата – набор от цифрови
карти, използвани като основа за тематичните
слоеве. Тези три БД могат да бъдат управлявани от отделни видове софтуер. От организационна гледна точка те представляват подсистеми
на единната национална система, като функционират съвместно за създаване и поддържане
на информацията за националните горските ресурси по стандартите на Директива INSPIRE
(http://inspire.jrc.ec.europa.eu).

В Европейския горски портал също са публикувани
данни
за
България
(фиг.
4)
(http://forestportal.efi.int/listg.php?c=BG).

3. Пространствени данни за горите на България
3.1. Развитие на информационна инфраструктура
Европейската
информационна
система
EFIDAS обединява мрежа от online БД с информация за европейските гори, горско стопанство
и
научните
изследвания
в
областта.
(http://www.efi.int/portal/virtual_library/databases/efi
scen/inventory_database/)
В системата EFIDAS се съдържат данни от
националните инвентаризации от 19 страни, като данните за България са от 2000 г. Трябва да
се отбележи, че понятието „национална горска
инвентаризация” в стандарта на европейската
системата EFIDAS не съвпада с традиционната
подробна инвентаризация, която се извършва у
нас.
За привеждане на пространствените данни
към общата за Европа номенклатура NUTS [7],
територията на България е разделена на 3 различни нива (фиг. 3). Районите от ниво 2 съвпадат с обхвата на държавните горски предприятия, а териториите на регионалните управления
по горите се кодират по нива 2 и 3.

Фиг. 4. Структура на информацията и данни за
горите

Друг източник за съхранение на информация
за горите на България е организацията FAO/UN,
FORESTRY, раздел по горско стопанство – горска
информация
за страните
(фиг.
5)
(http://www.fao.org/forestry/country/en/bgr/).

Фиг. 5. Данни за България от FAO

3.2. Създаване на информационна инфраструктура за горите у нас
България участва в Директива 2007/2/EО
INSPIRE за създаване на информационна инфраструктура за обмен на геопространствени
данни. Партньори в този процес са различните
министерства, които произвеждат и използват
пространствени данни, някои държавни агенции,
регионални и местни организации и подразделения в сътрудничество с обществения и частния сектор. Създаването на пространствени
данни за горите е в приоритетите на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) на МЗХ. Тя е
отговорна за създаването и поддържането на
данните за горите в стандартния ZEM формат,

Фиг. 3. Данни за България на нива NUTS 2-3 в горска карта на Европа
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за определянето на структурата и съдържанието им, както и за предоставянето и ползването
на информацията от собственици на гори, граждани, юридически лица и органи на държавната
власт [4]. Агенцията по геодезия, картография и
кадастър (АГКК) на МРРБ създава и поддържа
единна геоинформационна система за геодезическа, картографска, кадастрална информация
[6]. ИАГ извършва обмена на данни с действащата информационна система на АГКК, с Изпълнителната Агенцията по електронни съобщителни мрежи и информационни системи (ИА
ЕСМИС), както с на други ведомства и организации.

вен капацитет на различни български организации и с приоритет за Европейската стратегия за
устойчиво развитие „Европа 2020”, Дунавска
стратегия и други програми за глобален мониторинг на околна среда. Геопорталът осигурява
пряк достъп на ИА ЕСМИС и връзка с различни
министерства и техните агенции.
4.5. Специализирани данни за горите на ИАГ
(http://www.agrolesproject.com/cgi-bin/agro1?m=
med6)
Дружеството Агролеспроект ЕООД е основен
партньор на ИАГ и МЗХ при събиране, обработка, съхранение и използване на всички графични, кадастрални и специализирани данни за
горските територии и разработка на горскостопански планове и проекти. За нуждите на потребителите Агролеспроект предоставя някои приложения за преглед и тестване на графични и
неграфични данни на ниво подотдел. Агролеспроект поддържа най-големия архив на данни за
територии с трайно предназначение гори.
Основни потребители на информацията за
горите у нас са ИАГ и нейните подразделения държавни горски и ловни стопанства, горски
предприятия и регионални управления по горите.
Съществуват и други ползватели като национални и природни паркове, две уникални по
своята специфика учебно-опитни горски стопанства, опитни и лесозащитни станции. Към широкия кръг от потребители се включват ведомствени организации (държавни, общински),
браншови и професионални сдружения, научни
и академични институции и неправителствени
организации.

4. Действащи национални информационни
системи
4.1. Система ГИС на МРРБ (http://212.122.182.
101/MRRB/)
ГИС на МРРБ е проект, реализиран с използването на обектно ориентирана БД и open
source система за визуализация. Технологично
достъп до данните се осъществява чрез предоставяне на web услуги при спазване на изискванията за сигурност и защита на класифицираната информация. Дава се възможност за обмен
на данни с други министерства и организации.
4.2. Система BioMon (http://eea.government.bg/
biodiversity/nsmbr/inf-system)
Информационна система BioMon е разработена за нуждите на Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС) на МОСВ. Тя е предназначена за въвеждане и обобщаване на информацията от мониторинга на биологичното разнообразие и поддържа национална и регионални БД, интернет и мобилни приложения с регистриран и публичен достъп за подобряване информираността на обществеността относно реалното състояние на видовете и природните
местообитания.

Изводи и препоръки
Анализът на подходите за създаване на ГИС
за горите и съществуващите административни и
изследователски центрове у нас и създадените
от тях данни за горите очертават ясна тенденция за унифицирането на инфраструктурата на
пространствените данни за горските територии
и ресурси [5]. Достигнати са важни етапи в създаването на данни за българските гори:
- събран е архив за цялата страна от графична и атрибутна БД, създаден въз основа на горскостопанските планове, позициониран в ИАГ;
- създаден е единен кадастър на земи и
гори в горски територии;
- приет е единен формат за обмен на данни за горските и други територии, създадена е тестваща програма за приемане
на тези данни в единен ZEM формат;
- постигнато е по-добро технологично и
техническо ниво на администрацията,

4.3. Система SmartSDI (http://www.esmis.government.bg/page.php?c=46)
Информационната система SmartSDI на ИА
ЕСМИС на МТИТС е разработена за създаването на организационни и технологични предпоставки за оперативно съвместяване на ГИС и на
геопространствените данни и услуги в държавната администрация у нас, съобразно изискванията на INSPIRE. Системата осигурява търсене и преглед в набора от въведените метаданни.
4.4. Българска инфраструктура за пространствени данни (БИПД) (http://bsdi.asde-bg.org/)
БИПД е прототип на геопортал като безплатна услуга в обществена полза. Една от основните й цели е да предостави БД, услуги и операти-
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фирмите (държавни и частни) създаващи
данни и в квалификацията на кадрите.
За сега съществуват някои недостатъци в
съществуващите БД за горите:
- съчетаване на несъвместими по точност
пространствени данни и всички компромиси, свързани с това;
- прекомерно натоварване на атрибутната
БД;
- използване на разнородни технологии,
програмни платформи и програми за обработка на графичните и атрибутните
данни, които в повечето случаи са само
за ведомствени нужди;
- съществува широк кръг от потребители и
заинтересовани институции с неясни отношения при обмена и ползването на
данни за горите и свързаните с тях области.
В заключение могат да се направят някои
препоръки относно протичащия процес на развитие на информационна инфраструктура за
горите у нас:
1. Продължаване на процеса по повишаване на качеството на данните;
2. Структуриране и оптимизиране на БД;
3. Проектиране на подходящ модел за информационна система за горите у нас;
4. Създаване на нови приложения за специализиран анализ, моделиране и извличане на данни за горите в среда на ГИС.
Назряла е необходимостта от създаване на
работеща информационна система за горите за
обмен на информация на ведомствено и междуведомствено ниво между ИАГ и другите заинтересовани организации. За целта е необходима
по-ясна визия относно действията на институ-

циите и управлението на цялостния процес по
приемане, съхранение и предоставяне на пространствени и атрибутни данни за горите. Внедряването и използването у нас на единна информационна система за горите със специализирано съдържание и качества ще бъде предпоставка за ефективност при стопанисването и
опазването на горите и за постигане на поставените международни стандарти в ЕС.
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AN APPROACH TO CREATING SPECIALIZED GIS FOR FORESTRY
Maria Asenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The focus of GIS applications in forestry depends on the specificity of its data and the capabilities of the software for
spatial analysis. Forestry GIS (FGIS) are an effective tool in solving various tasks in forest management and in making
informed decisions in managing forest areas. FGIS have the right characteristics, functional capabilities, and structure to
solve specific problems in different branches of forestry. The article discusses the key components of FGIS, unique aspects of the information processes in the forest sector, and users and organizations taking part in these processes. The
article analyzes the potential for creating, processing, and integrating specialized data in FGIS based on existing forest
databases and national information systems in other sectors. The conclusion describes the prospects for creating a unified national forest information system and its contribution in implementing sustainable development and management in
the forest sector in Bulgaria.
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Резюме
Подготовката и участието в търгове за дърводобив е свързано с определяне на начални тръжни и офертни
цени на дървесината в съответните отдели. В процеса на изчислението на тези цени се използват данни от специални нормативи на дърводобива. За автоматизиране на изчислителната процедура се разработват информационни и информационно-съветващи системи, които извличат съответните нормативни данни при зададени
параметри на насажденията, терена, начин на добив, складиране и извозване на дървесината. Изчислената
начална цена в последствие се анализира от системата и при необходимост коригира, за да бъде адекватна на
входните параметри. Подобен подход се използва и при изчисляването на варианти на офертна цена и печалба
за участие в тръжни процедури. Направен е анализ на функциите, организацията, необходимите данни и извежданите резултати на информационни системи използвани за подпомагане на подготовката и участието в тръжни
процедури за осъществяване на дърводобив. Проучването и изводите се основават на анализ и оценка на два
типа информационни системи, разработени за целите на управление на ценообразуването в дърводобива, направени въз основа на избран набор от показатели, които осигуряват съпоставимост на софтуер с различно приложение.
Ключови думи: информационна система, дърводобив, норми на дърводобив, тръжен софтуер.
Key words: information system, lumbering, lumbering rates, auction software.
JEL: C60, C88.

ята на сечището, нормите за време и вида на
извоза се генерират варианти на офертни цени
и печалба, които се сравняват с началната
тръжна цена и се прави оценка за тяхната оптималност. Софтуерът е разработен на базата на
методика, основана на използване на статистически и количествени методи. Обща постановка
на възможностите за използване на статистически методи за управление на дърводобива е
представена в [5], която в последствие е развита и конкретизирана в [6].
Комерсиален софтуер за пълноценно управление на дърводобива е представен в [1] и [2].
Анализът на софтуер за нуждите на подготовката и провеждането на търгове в дърводобива ще бъде основан главно на системите,
описани в [4] и [7], поради това, че са специализирани, базирани са на оригинална методика и
са съобразени с действащата нормативна уредба в страната за тази дейност. Функционалността им не може бъде съпоставена със съответните посочените по-горе системи, поради тяхното
по-общо предназначение.

Увод
Икономическият ефект от дърводобива се
определя от получените приходи за добитата
дървесина в съответните държавни горски и
ловни стопанства, общински и частни гори по
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии.
Приходите могат да бъдат планирани и контролирани чрез определянето на тарифни такси.
Преглед на тарифни системи и такси, заедно с
ролята им като икономически инструмент на
горската политика е направен в [3]. Определение за тарифни такси с предложение на методика за изчисляването им при вземане под внимание на основните фактори, които влияят върху
тях е показано в [4]. Предложената методика е
апробирана в специализиран софтуер за създаване на таблици с тарифни такси, диференцирани по сортименти и категория на сечищата,
чрез които да се отчита вложеният труд в дърводобива. Таблиците се съставят за конкретен
подотдел въз основа на входни данни за: норми
за време, часови ставки за използваната техника за извоз, планови приходи и разходи. Определените чрез софтуера тарифни такси са в
основата на подготовката на тръжни процедури
за дърводобив. Описание на неговата функционалност и интерфейс е направено в [4].
Софтуерна система за подпомагане определянето на офертна цена и печалба за участие в
търг за дърводобив е представена в [7]. На базата на сортимента на дървесината и категори-

1. Софтуер за подготовка на търгове в дърводобива
1.1. Обхват
Подготовка на търг за дърводобив в посочени отдели и подотдели е свързана с определяне
на цена на дървесината, което се осъществява
чрез софтуера, който автоматизира използване-
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то в изчисленията на нормите за дърводобив [4].
Системата обхваща следните модули:
- Изготвяне разчет на разходите;
- Анализ и оптимизиране на разходите;
- Цени на дървесината на временен склад;
- Извеждане на отчетни форми;
- Въвеждане на часови ставки и разценки.

Фиг. 2. Записи на отдели за дърводобив

1.2. Входни данни
Видът на входните данни за системата е показан на фиг. 1.

1.3. Изчислителни процедури
Разчет на себестойността на дърводобива
по сортименти
За изчислението е необходимо задаване на
стойности за следните параметри: начин на
таксуване и вид на добива (платена услуга или
отдаване на ползването). Системата изчислява
цената на обезличен кубичен метър за възможните стойности на параметрите, прави съпоставка на методите на таксуване и извежда варирането в проценти. По такъв начин се подпомага изборът на оптимален метод. Други параметри, чрез които се настройва цената за добив
спрямо продажната цена (степен на заглаждане) е процентната премия при указан премиален
метод. Изчислените разчетни стойности се записват в данните за обекта.
а)

Фиг. 1. Входни данни на софтуер за определяне
цените на дървесина за добив

Сравняване на разчетна себестойност и
достигната пазарна цена
Целта е диференциране на пазарната цена
пропорционално на себестойността за прецизиране на ценообразуването. Необходимо е въвеждане нивото на разходите в проценти по
отношение на нормите, т.е. дали обектите ще се
предлагат точно по нормите или с някакво отклонение. Допускат се отклонения с положителна
и отрицателна стойност. Системата изчислява
средните цени на различните диаметри дървесина (фиг. 3).
б)

Часовите ставки за труд и разценките за машини и горива се въвеждат еднократно. Някои
показатели/ напр. за рентабилност, отбив за
малоценна маса и др. се изчисляват автоматично в зависимост от останалите въведени стойности.
В системата се въвеждат различни подотдели. За всеки подотдел на поделението системата формира от входните данни запис във файла
с данни за основния дървесен вид. За всеки
следващ дървесен вид се създава нов запис, за
който се въвеждат данни за размери и кубатура,
сортиментиране и товарене. Конкретните стойности на входните данни се въвеждат като се
използва сортиментна ведомост, технологичен
план или експертно. В интерфейса на софтуера
е предоставена възможност някои от стойностите да се въвеждат чрез избор от списък, както и
да се използват стойности по подразбиране или
изчислени вероятностни стойности, показани от
дясно на полето за въвеждане. В интерфейсната форма има и полета, стойността в които се
получава чрез изчисление с някои от въведените входни стойности. От въведените стойности
на входните параметри се извличат норми за
добива. Въведените и изчислените параметри
на подотделите заедно с определената тръжна
цена са показани на фиг. 2.

Фиг. 3. Изчислени цени за добив по диаметри

Осигурена е възможност за проверка на достоверността на получените цени. Извежда се
графично като кривите на разходите в зависимост от средния диаметър трябва да са намаляващи.
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в)

-

Цени на дървесината на временен складфиг. 4.

Изглаждане на кривата с необоснованите
отклонения в цените. Получените чрез
изчислителната процедура стойности се
извеждат като посдказващи в дясно на
полето за стойност на цената за съответния клас. Те могат да бъдат и автоматично въведени в него.
д) Подпомагане на експертни решения при
определяне на цените
При дървесни видове не съществува ясно
определена разлика между цените на технологична дървесина и трупи. Програмната система
в този случай дава възможност за автоматична
замяна на двете криви на цените с една средна.
Подобна функционалност е предоставена и за
изглаждане на цените на средната и дребна
дървесина.

Фиг. 4. Цени на дървесината по класове и качества

В определянето на тези цени влияние оказват транспортните разходи. Тук се въвеждат
цените по сортименти и по класове. При въвеждане на цените по класове чрез избор на дървесния вид от списък автоматично се извличат
цените по сортимент, които системата подрежда
по класове и качества, както е показано на фиг.
4.

Извеждане цените на дървесината на корен
по категории сечища
При изчислението на тези цени се включва
коефициент на трудност на сечището за основния дървесен вид и промяната му според извозното разстояние.

Анализ и настройка на определените цени
Основно правило за цените при повечето
дървесни видове е, че технологичната дървесина винаги е с по-ниска цена от трупите и дребната дървесина е по-евтина от едрата. Графичното представяне на цените на сортиментните
класове подпомага тяхното съпоставяне и установяването на допустимост (фиг. 5).

2. Софтуер за определяне варианти на офертни цени и печалба
2.1. Обхват
Софтуерната система е предназначена да
подпомага определянето на офертни цени и
процент на печалба с цел повишаване на конкурентоспособността при участие в търгове за
дърводобив [7]. Съдържа следните модули –
фиг. 6.

е)

г)

Фиг. 6. Обхват на система за подготовка на оферти за дърводобив

Модулите в системата са от тип въвеждане/редактиране, изчисления с операции върху
база данни и изчисления, свързани с авторска
методика.

Фиг. 5. Изчислени цени на дървесината по класове

Корекция на отклонения в определените цени може да се извърши чрез следните методи:
- Директно въвеждане на нова коригирана
стойност в записа за съответния клас;
- Автоматично осредняване чрез двете
най-близки стойности;

2.2. Входни данни
Входните данни са от следните типове:
- Еднократно въвеждани в базата данни нормите за добив, извозване и сортиране
на дървесината по вид, диаметър, начин
на извозване, категория път и др.;
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-

Въвеждани еднократно за отделен търг –
брутна месечна заплата за различни видове труд, средни годишни постоянни
фирмени разходи, цена на гориво и разход в рамките на смяна, брой наети работници и начална тръжна цена;
- Въвеждани еднократно за подотдел в
рамките на търг – параметри на терена,
вид, диаметър, категория и група на дървесината, количество, вид и разстояние
на извозването и др.
- Въвеждани в рамките на вариант за
офертна цена и печалба.
За всеки търг се създава запис със стойностите на дефинираните параметри. За отделен
търг се създават записи за подотделите, включени в него. В записа освен въведените стойности се добавят и стойностите на нормите за
добив, извозване и сортиране, определени от
наличните данни в базата. За всеки търг се създават записи с офертни цени и съответните
печалби.

-

Задаване на офертна цена и изчисляване на печалба – фиг.9.

Фиг. 9. Вариант на печалба при зададена офертна
цена

-

Подпомагане на експертни решения относно цените и печалбите.
Във всеки от вариантите системата прави
проверка за допустимост на въведената стойност - на офертната цена като следи тя да е
между стойностите на общите разходи и началната тръжна цена, както и на въведената стойност на печалбата, така че изчислената офертната цена да не надвишава въведената начална
цена на търга.
- Анализ на варианти на оферти (фиг. 10).
Изчислените офертни цени и съответна
стойност на печалбата за всеки търг се съхраняват с цел преглед, анализ и избор на оптималния вариант. Ако не е избран друг критерий
тръжните варианти се извеждат ранжирани низходящо по офертна цена (фиг. 10). Възможно е
също възходящо ранжиране по печалба. Изходният резултат подпомага избора на окончателна
стойност на офертата.

2.3. Изчислителни процедури
- Изчисляване променливите разходи – за
труд и за гориво на трактори и моторни
триони.
- Изчисляване постоянните разходи – за
броя работници, броя на работните дни и
месечните постоянни разходи.
- Изчисляване общите разходи за търга –
чрез постоянните и променливи разходи
– фиг. 7.

Фиг. 7. Изчисляване общите разходи за търг

-

Задаване на печалба и изчисляване на
офертна цена – фиг. 8.
Фиг. 10. Ранжирани варианти на офертни цени

3. Обобщение на характеристиките на софтуерни системи свързани с търгове за дърводобив
Представените системи са специализирани и
разработени конкретно за определяне на цени
на предлагана дървесина за добив и оферти за
извършването му със съответна печалба. Процедури, които са в основата на изчисленията на

Фиг. 8. Вариант на офертна цена при зададена
печалба
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АНАЛИЗ НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ДЪРВОДОБИВ

алгоритмите са дефинирани в конкретни методики. Целта на създадените системи е да направят методиките практически използваеми при
определянето на икономически показатели на
дърводобива. Фактът, че са свързани с икономически аспект на една и съща дейност – търгове за дърводобив, независимо от тяхното различно предназначение позволява да бъдат направени сравнения на базата на възприетия
унифициран подход за описанието им. Избраната система от показатели и резултатите от
обобщението са представени в табл. 1.

нето на техните възможности, независимо от
различното предназначение. Предложена е
система от показатели за оценка и анализ на
софтуера, включваща методически, нормативни,
технологични и експертни. Оценките на двете
системи по така предложените показатели са с
голяма степен на близост. Те показват, че системите отразяват актуалната нормативна база,
основани са на съвременна методика, реализирани са със средства на стандартни информационни технологии. Експертната помощ, която е
заложена, допринася не само за информационния, но и за съветващия им характер.
Препоръките, които може да се направят за
по-нататъшно усъвършенстване са свързани
със структурирането на данните и визуализацията. Използването на база данни осигурява
стандартизиране и съвместимост на софтуера с
комерсиални системи. Визуализацията повишава съветващия характер на системите като подпомага експерта при вземане на решения.

Табл. 1. Обобщение на софтуер за подпомагане на
търгове в дърводобива
Система за
Система за
Показатели
цени за доофертни цени
бив
Структура
Модулна
Модулна
Интерфейс
Графичен
Графичен
Нормативна
Актуална
Актуална
база
Огранизация на Файлова
База данни
данните
Алгоритъм
Съвременна
Съвременна
методика
методика
Въвеждане на Редактиране,
Редактиране,
данни
валидиране
валидиране
Достъп до из- Меню
Меню
числителните
процедури
Експертна
по- Съобщения,
Съобщения,
мощ
блокиране на блокиране на
процедурата
процедурата
Графична визу- Да
Не
ализация
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Изводи и препоръки
Разработката е свързана с изследване на
софтуер за информационно осигуряване и подпомагане на управлението на икономически
процеси в дърводобивната дейност. Избран е
обект в лицето на две системи, предназначени
за ценообразуване на добиваната дървесина в
етапите на подготовка на предлагането и оферирането на добива, имайки пред вид, че ценообразуването е основният механизъм на протичане на икономически процеси. Избран е подход
за изследване функционалността на избраните
системи, чрез който става възможно обобщава-
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ANALYSIS OF SOFTWARE SYSTEMS SUPPORTING LUMBER AUCTION
MANAGEMENT
Anna Rozeva, Pavel Dichev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The set up and application for a lumber auction is based on preliminary calculation of the initial auction price for the
timber logged in the stated forest area as well as offer prices for it. The steps for calculating these prices involve data
from specific lumbering regulations and rates. The calculation procedure is supported by information and advisor systems which extract the data from these regulations relative to input parameters referring to the tree type, the site and the
way of lumbering, storing and transportation of the timber yielded. The price obtained is further on analyzed by the system and modified if needed in order to be relevant to the input parameters. Similar approach is implemented in the calculation of variants of offer prices in auction applications. Analysis of information systems used for supporting the preparation and participation in auction procedures for lumbering has been performed concerning their functions, organization,
input data required and results obtained. The research and the conclusions are based on the analysis and evaluation of
a proposed parameter set, which enables the comparison of software systems with different application aspects.
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ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
Пенка Георгиева, Радмила Долчинкова, Радостин Долчинков
Бургаски свободен университет, Бургас
Резюме
В съвременните условия на пазарна икономика, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Анализът на финансовото състояние на фирмата е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие. При тези условия на отворен пазар в силна конкуренция всяко конструкторско, технологично,
техническо и управленско решение следва да се базира на обстоен анализ на голяма по обем техническо и икономическа информация. Анализът се явява междинен етап в процеса на управлението между събирането на
информацията и вземането на едно управленско решение. Анализът освен това служи не само като база на вземането на едно или друго управленско решение, но той лежи и в основата на стопанската стратегия, която фирмата ще следва през един по-кратък или по-дълъг период от време. В доклада е направен кратък преглед на
уеб-базирани приложения за анализ на финансовото състояние и за оценка на кредитния риск на фирма.
Ключови думи: кредитен риск, управленско решение, анализ на финансовото състояние.
Key words: credit risk, management decision, financial analysis.
JEL: G33.

ки, дадени на основата на обективни факти. В
резултат на оценяването следва да се получи
обща оценка на кредитния риск.

Увод
В съвременните условия на пазарна икономика, просперитетът на всяка фирма зависи
преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност. Анализът на финансовото състояние на фирмата е въпрос на ефективен мениджмънт, на търсене на предимства пред конкурентите, на стратегия за краткосрочно и дългосрочно бъдещо развитие.
Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни
части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение. Той е
функция, без чието осъществяване е немислима реализацията на управлението на фирмата
като процес. Както планирането и отчитането,
така и контролът и регулирането са немислими
без практическото му осъществяване.

1.1. Фактори за поява на кредитния риск
Факторите, оказващи влияние върху кредитния риск, могат най-общо да бъдат групирани в
следните групи: репутация на фирмата, доходност на фирмата, притежавани активи, стопанска конюнктура.
Моментното състояние на икономиката и на
банковата система поражда разнообразни източници на риск: достъп до източници на финансиране на търговските банки, взаимна задлъжнялост между предприятията, наличие на
регулаторни ограничения - икономически, кредитни, валутни и др., недостатъчна информираност за състоянието на пазара - вътрешен и
външен, липса на достъпни и надеждни методи
за анализ и оценка на риска.
Основни фактори, оказващи влияние върху
кредитния риск, са диверсификацията по вида
на кредита, диверсификацията на търговските
кредити по производствени сектори, степен на
кредитно обезпечение и преди всичко – използваните кредитни стандарти. Тъй като кредитната дейност се осъществява в конкурентна среда,
по-висока доходност по кредитите обикновено
се постига чрез поемане на по-голям риск. Банката може да увеличи очакваната доходност,
като отпуска кредити на по-рискови клиенти, при
по-високи лихвени проценти. С цел ограничаване на потенциалните загуби, банката може да
поиска обезщетение, което да послужи като алтернативно средство за плащане в случай, че

1. Същност и характер на кредитния риск
Кредитният риск се проявление в банковите
операции по отпускането и връщането на кредити. Под кредитен риск се разбира риска от непогасяване на основния дълг и на лихвите на отпуснати кредити, което оказва влияние върху
ликвидността на банките и ограничава възможностите им за отпускане на нови кредити. Кредитният риск е последица от дейността на икономическите субекти, от една страна, и банковата система, от друга страна, насочена към
мобилизирането на временно свободните парични ресурси и тяхното предоставяне на нуждаещите се предприемачи. Но той също зависи
и от състоянието на националната икономика.
Всяка система за оценка на кредитния риск е
до голяма степен комплекс от субективни оцен-
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заемателят не е в състояние да посрещне поетите ангажименти за плащане.
Диверсифицирането по видове кредити, търговски кредити и географско разположение на
заемателите са в състояние да ограничат риска,
тъй като приходите ще бъдат защитени по този
начин от евентуални загуби, дължащи се на
концентрация. Ако банката съсредоточи кредитната си дейност в определен отрасъл, всеки
срив в този отрасъл ще има непосредствено
отражение върху печалбата на банката.

помощта на които се изчислява т.нар. Zкоефициент – показател за финансовото здраве
на компанията. Моделът е разработен към края
на 60-те години на ХХ век от Едуард Олтман,
професор по финанси в Ню Йоркския бизнес
университет. Z-Score моделът за анализ
включва пет финансови отношения при
изчисляването на Z-коефициента. Z-Score
Analysis на Олтман е модел за оценка на
финансовия риск и опасността от банкрут в
условията на динамичен пазар.
Моделът на Олтман е свързан с комбинирана
финансовото
формула,
която
измерва
положение
на
фирмата
и
предсказва
възможността от банкрут в близките две години.
Изследванията оценяващи ефективността на
модела показват, че той може да бъде точен с
вероятност до 70%. Z-score комбинира различен
брой параметри с тегла, калкулирани от Олтман,
за да определи възможността от фалит. Олтман
периодично актуализира теглата в съответствие
с променящите се начини за ръководене/
правене на бизнес. Последната актуализация на
параметрите е от 2006 година и е публикувана в
третото издание на книгата на Олтман –
Corporate Financial Distress and Bankruptcy.

1.2. Oценка на кредитния риск
Моделите за оценка на кредитния риск често
са построени на базата на теории. Теорията на
вероятностите, например, може да предложи
подход за оценяване на кредитният риск. Един
прост модел на неизпълнение може да бъде
изграден като се използва съотношението заем/стойност като предиктор за неизпълнение на
задълженията. Колкото е по-голямо това съотношение, толкова по-малък е собственият наличен капитал и по–висока вероятността от фалит.
Този прост модел е основен при кредитиране
чрез ипотека.
За да се моделира по-точно възможността от
фалит, могат да бъдат добавени и други променливи. Втората променлива може да бъде
съотношението между размера по обслужването на дълга спрямо паричните приходи и разполагаемият доход на кредитополучателя. Това е
известно като коефициент на прихода. Колкото
е по–висок този коефициент, толкова е поголяма вероятността лицето да фалира. Във
финансовите модели се използва голямо разнообразие от подходи и средства: иконометрични,
симулационни, оптимизационни или комбинация
от трите. Невронните мрежи, например, могат
да се разглеждат като симулационна техника,
която включва елементи на оптимизация.
Неформалните критерии представляват характеристики на влошаващото се финансово
състояние, които в повечето случаи нямат.
В практиката се използват моделите на Фулмар [5], Лис [2], Спрингейт [6], Тафлър [7], Олтман [3].

2.1. Двуфакторен модел на Олтман
Двуфакторният
математически
модел
използва два ключови показателя - коефициент
на текуща ликвидност и относителен дял на
дълга в пасива на баланса. На основата на
статистическа информация от развити пазарни
икономики са изведени теглови коефициенти на
всеки от двата показателя [4].
Общият вид на модела е:
Z  0,3877  1,073.X1  0,0579.X 2 ,
(1)
където:
X1 – коефициент на текуща ликвидност (коефициент на покритие);
X2 – коефициент на финансова зависимост,
представляващ отношение между дълга и
сумата на актива (пасива) на баланса.
Интерпретация на резултатите:
- Z>0, вероятността от банкрут е повече от
50% и нараства с увеличението на Z;
- Z=0, вероятността от банкрут е равна на
50%;
- Z<0, малка е вероятността от банкрут и с
по-нататъшното намаляване на стойността на Z тази вероятност намалява.

2. Z-резултати на Олтман
Значима група модели за прогнозиране на
вероятността от банкрут представляват Zмоделите, разработени от Е. Олтман, когото
често наричат „баща” на съвременната теория
за прогнозиране на фирмения банкрут Тук се
включват двуфакторният, петфакторният и седемфакторният Z-модели.
Z-Score е модел за анализ на финансовото
състояние на дадена организация, който
използва няколко ключови съотношения, с

2.2. Петфакторен модел
Финансовите
параметри,
участващи
в
уравнението на обобщените модели отразяват
представляват
следните
пет
показателя:
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Граничното
значение
на
Z
в
тази
модификация
е
1,23.
При
Z<1,23
се
диагностицира висока вероятност от банкрут.

ликвидност,
доходност,
задлъжнялост,
платежоспособност, ефективност.
От 22 финансови параметъра Олтман избира
пет, които включва в оригиналния петфакторен
модел:
Z  1,2.X1  1,4.X 2  3,3.X3  0,6.X 4  0,999.X5 , (2)
където:
–
оборотен
капитал
(working
X1
capital)/сумата на всички активи (total assets)
– характеризира дела на чистия оборотен капитал в активите;
X2 – неразпределена печалба (retained
earnings)/сумата на всички активи (total
assets) – характеризира рентабилността на
активите на база неразпределена печалба;
X3 – печалба преди лихви и данъци (earnings
before interest and taxes – ЕВІТ))/сумата на
всички активи (total assets) – показва рентабилността на активите на база оперативна
печалба;
X4 – пазарна стойност на капитала (market
value of equity)/балансовата стойност на дълга (book value of total liabilities) – характеризира коефициента на финансиране;
X5 – продажби (sales)/сумата на всички
активи
(total
assets)
–
показва
възвращаемостта на всички активи.

2.3. Седемфакторен модел
Седемфакторният
модел
на
Олтман,
разработен в 1977 г. включва допълнена и
видоизменена (в сравнение с петфакторния
модел) съвкупност от показатели. В пълен обем
този модел, обаче, е достъпен само за
клиентите на Zeta Services, Inc.
2.4. Предимства на модела Z-Score Method of
Analysis
Z-резултатите трябва да бъдат пресмятани и
интерпретиран
внимателно.
Лъжливата
счетоводна практика, допускана от някои
фирми,
може
изкуствено
да
подобри
състоянието на фирмата. За да се получи точна
оценка на текущото състояние, трябва да се
съберат съвсем точни счетоводни данни. Ако
бизнесът е нов или с малко печалби, „Z-Score
Analysis” няма да бъде полезен, защото
стойностите ще бъдат ниски, независимо, че
фирмата може да бъде в много добро
състояние.
„Z-Score Business Analysis” е стабилен и
прецизен метод за предпазване от финансова
несъстоятелност и банкрут по силата на своите
преимущества [3]:
- методът е точен, еднозначен и логично
води до верни заключения в контрапункт
на т. н. детерминирано моделиране на
трудно обозримите и често противоречиви коефициенти;
- “Z-Score” е мярка за обхвата на несигурност, риска от несъстоятелност и банкрут;
- методът е еднозначен, уникален и не оставя място за нееднозначност и неточност при използване;
- надеждността на „Z-Score” може да бъде
оценена статистически;
- „Z-Score Method of Analysis” е бърз за работа, гъвкав и по-евтин от традиционните
методи за анализ.
Достъпни в интернет са следните онлайн
калкулатори за пресмятане на Z-резултати на
Олтман: калкулатор на консултантска фирма
Ironwood
Advisory
[10],
калкулатор
на
Easycalculation [8], калкулатор на Инкалк [9],
калкулатор на Инвест Ексел в Excel [11].

Интерпретация на резултатите:
- Z<1,23 – финансово затруднена компания; потенциален банкрут;
- Z=1,23-2,90 – неопределеност; област на
несигурност;
- Z>2,9 – сигурна компания.
Следователно, резултатът, при който се
приема, че изследваната компания изпитва
финансови затруднения е Z<2,9, а резултатът,
при който компанията се класифицира като
фактически фалирала е Z<1,23. По-късно
Олтман, на основата на задълбочаване на
изследванията, уточнява петфакторния модел,
придавайки му следния вид:
Z  1,2.X1  1,4.X 2  3,3.X3  0,6.X 4 
(3)
 0,999.X5  2,675
В този случай, ако Z<0, то финансовото
състояние на предприятието се характеризира
като „рисково”; ако Z>0, то предприятието се
счита за „статистически здраво”.
За непублични дружества през 1973 г. Е.
Олтман разработва модифициран модел:
Z  0,717.X1  0,847.X 2  3,107.X3 
(4)
 0,42.X 4  0,995.X5

2.5. Софтуерни приложения на Business
Compass LLC Altman Z-Score Classic, Plus (+)
and Scanner Apps
Идеята за „Altman Z-Score Classic, Plus (+)
and Scanner Apps” [12] се е зародила, докато
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Олтман пътувал със семейството си и приятели
из Италия. Един от неговите спътници му предложил като идея да бъде създадено мобилно
приложение за изчисляване на Z-резултата за
по-широк достъп. След това всичко се стекло
бързо: Олтман се свързал със софтуерната
компания Business Copmass LLC и заработили
заедно. В началото на есента на 2011г. приложението е пуснато на пазара. Първоначално е
било достъпно само за мобилни устройства, но
по- късно е създадена и уеб версията му.
Приложението предоставя на клиентите, които си закупят някое от трите вида приложения,
оценка на кредитния риск и вероятността за неизпълнение на задълженията на компаниите в
световен мащаб и процентно класиране на вероятността от неизпълнение от 1 до 10 години.
Видовете приложения, предоставени от
Business Copmass LLC са три: Z-Classic;
Z+(Plus); Z-Scanner. С приложението Z-Classic
се изчислява Z-резултата; изчислява се персентила, в който попада фирмата; пресмята се еквивалент на кредитния рейтинг; дава се вероятността за неизпълнение на задълженията и се
анализира резултата. Има възможност за принтиране, запазване, изтегляне и пращане на
емайл на резултатите. Допълнителните функции
на Z+(Plus) са: възможността за анализиране на
компанията за три години и повече, както и да

се сравнят с две или повече компании на базата
на 100 различни компании. Най–разширеното
приложение Z-Scanner предоставя възможността да се анализира резултатът на базата на
3740 компании не само в зависимост от полученият Z-резултат, а и в зависимост от вероятността за неизпълнение на задълженията; държавата, в която се намира компанията; индустрията и отрасъла и спрямо еквивалента на кредитния рейтинг и стандартната индустриална
класификация (SIC code).
3. Изследване и анализ на получените резултати на First Solar Inc.
First Solar Inc. е производител на тънкослойни фотоволтаични модули и слънчеви системи,
доставчик на фотоволтаични централи и поддържащи услуги, като финансиране, строителство, поддръжка и рециклирането на такива централи. First Solar Inc. е вторият най-голям производител в света на фотоволтаични модули и е
първи в списъка на най-бързо развиващите се
технологични компании.
Необходимите счетоводни данни на компанията се извличат от официалните отчети и се
въвеждат в приложението. На фиг. 1 са представени резултатите от пресмятането на Zрезултата на фирмата за една финансова години.

Фиг. 1. Z-резултати на First Solar. Inc

След пресмятане на резултатите от приложението, се наблюдава много ниска стойност на
Z резултата (Z=1,24), което означава, че компанията се намира в опасната зона и има голяма
вероятност от фалит в следващите няколко години. Това също може да се забележи и на фиг.
2, на която е показано как вероятността за неизпълнение на задълженията през следващите
десет години рязко ще се повишава. Резултатът
за кредитният рейтинг на компанията е B3/B- -

инвестиционният рейтинг е много нисък, дори
рисков.
Заключение
Способността да се предвижда корпоративния неуспех, преди той да се случи е от важно
значение особено за кредиторите на предприятието. Предупредителните сигнали обикновено
се забелязват няколко години по-рано, като
внезапен и неочакван провал е нещо необичайно. Същността на Z-Score метода е да бъдат
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Фиг. 2. Резултати за вероятността за фалит

подбрани относително независими променливи
(фактори) и да се определят съответните им
тегла. Те са обвързани в едно структурно уравнение, базирано на променливи (финансови съотношения) и параметри (емпирично получени
стойности). Коефициентът, който се получава
при прилагането на Altman’s Z-Score, позволява
да се определи вероятността предприятието да
банкрутира в обозримо бъдеще (2-3 години).
След използването на Altman’s Z-Score може
да се твърди, че дадената компания има ефективен мениджмънт и е намерила предимство
пред конкурентите си за краткосрочно и подългосрочно бъдеще. Анализът допринася за
вземането на управленски решения и е в основата на стопанската стратегия на компанията.
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INFORMATION TECHNOLOGIES FOR CREDIT RISK MANAGEMENT
Penka Georgieva, Radmila Dolchinkova, Radostin Dolchinkov
Burgas Free University, Burgas, Bulgaria
Abstract
In the modern market economy, the prosperity of any company depends primarily on its effectiveness. Analyzing the
financial conditions of a company is a key stone of the efficient management. This analysis underlines the advantages of
a company over its competitors and supports the strategic decisions in short or long term. Under open market conditions,
in an outrageous competition every engineering, technological, technical and management decision should be based on
a thorough analysis of a large amount of technical and economic information. The analysis is an intermediate step in the
management process: between collecting information and making the management decision. It serves not only as basis
for a particular management decision but it lies at the core of the business strategy, which the company will follow
through a shorter or longer period of time. This paper is a brief overview of web-based applications for financial analysis
and credit risk assessment of a company.
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ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНИЦИАТИВА ЗА СЪВРЕМЕННИ ПОЩЕНСКИ И
КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
Ваня Иванова
Висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи”, София
Резюме
Целта на доклада е да се разкрие новия характер на пощенските и куриерските услуги в унисон на съвременните технологични изменения в бизнес средата, в която работят пощенските и куриерските оператори. Изучен е
опита на някои чуждестранни и български куриерски оператори. Целта е да се определят актуалните предизвикателства, възникващи пред операторите относно въвеждането на съвременни пощенски и куриерски услуги,
базирани на използването на цифрови технологии.
Ключови думи: пощенски и куриерски услуги, цифрови технологии, он-лайн услуги, е-пощенски услуги.
Key words: postal and courier services, digital technologies, on-line services, е-post services.
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ка” [2]. Към неуниверналната пощенска услуга
страните членки на ВПС включват тези пощенски
услуги, които са извън обхвата на универсалната
пощенска услуга.
С развитието на цифровите инфомационнокомуникационни технологии (ИКТ), ВПС още през
2003 година счита, че „основната на пощенски
бизнес ще остане за дълго време за доставка на
кореспонденция на хартия - традиционни продукти „Пощенските оператори по света „ще трябва
да реализират предимствата от прилагането на
информационни и комуникационни технологии,
за да подобрят качеството на тези пощенски услуги и други нови продукти, за да отговорят на
растящите нужди на потребителите от надеждни,
достъпни и бързи услуги с високо ниво на технологична добавена стойност” [1].
През последните години различни световни
организации и автори анализират развитието на
ИКТ по отношение на възникване на нови пощенските услуги. Авторите на доклад от Отдела
за световни информационни и комуникационни
технологии на Световната банка през 2006 година стигат до извода, че е необходима „политика
на свързване на пощенските станции с интранет
и интернет платформи, заедно с подходящ хардуер и интернет-базирани услуги (електронно
правителство, електронна търговия)”, което ще е
предизвикателство пред селските райони [3]. Те
считат, че „пощенския клонова мрежа може да се
използва за разпространение на финансови услуги. Тези пощенски финансови услуги, традиционно могат да варират от платежни услуги, свързани с превод на пари (превод от брой в брой,
превод от брой в сметка и превод от сметка в
сметка) или събиране на спестовни влогове”.
През 2010 г. Martin Maegli стига до извода, че
„пощенските оператори все повече и повече ин-

Увод
Развитието на цифровите технологии през
последните години и бързото им навлизане в живота на хората, постави нови предизвикателства
пред фирмите от пощенския сектор. Ежедневно
хората използват все повече Интернет и мобилните технологии като съвременни канали за комуникация помежду си. Същевременно се повишиха и техните изисквания към начина на общуване и получаване на информация от организациите, с които те контактуват в личните и бизнес
взаимоотношения си. Преноса на кореспонденция, стоки, парични средства е неизменна ежедневна необходимост в живота на хората. Същевременно тя е предмет на дейността на пощенските оператори от цял свят. Новото предизвикателство пред тях ще се изразява в начините, с
които те ще могат променят бизнес процесите си
и комуникацията с клиентите си, за да се адаптират към съвременните технологични изисквания
на потребителите.
1. Пощенски услуги на световния пазар в съответствие с развитие на информационнокомуникационните технологии
Всемирният пощенски съюз (ВПС) разглежда
пощенските услуги в две основни направления:
универсални пощенски услуги (УПУ) и неуниварсални пощенски услуги (НУПУ). Той дефинира
универсалната пощенска услуга като „предоставяне на качествени комуникационни услуги, които позволяват на гражданите и бизнеса да изпращат и получават съобщения и други на стоки,
базирани на хартиен носител от всяка точка в
света до която и да е друга точка” [1]. ВПС предприема инициативи „за да помогне на страните
да определят на универсалната пощенска услуга
на национално ниво, която е ключов елемент при
формулирането на секторната пощенска полити-
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вестират в цифрови продукти и ги комбинират с
традиционни физически пощенски услуги” [4].
Друг автор Hernán Avalos, който изследва пощенския пазар в Перу, прави кратка класификация на традиционни и нови пощенски услуги, като
ги обединява в три основни групи: услуги свързани си информационен поток (пренос на кореспонденция, реклама по пощата, вестници и списания, достъп до интернет, е-правителство), услуги свързани с пренос на стоков поток (попълване на поръчки, транспорт, разпределение и
доставка на стоки) и услуги свързани с финансов
поток (фактуриране и плащане, финансови пощенски услуги, е-търговия) [5].
Подобно разделяне на пощенските услуги на
три групи определят David Asher, John Callan, и
Bruce Marsh. Те са: свързани с физическа доставка на пощенска услуга; услуги в дигиталното
пространство, както и тези, които доставят държавни услуги и информация чрез комбинация от
физически и електронни средства [6].
Ново и съвременно изследване в областта на
влиянието на цифровите технологии върху развитието на пощенския сектор в световен мащаб е
публикувано през месец януари 2012 г. [7]. Авторите считат, че „развитието на цифровата икономика стимулира необходимостта за иновации в
пощите и развитието на пощенски и електронни
услуги”. Изследването Farah Abdallah и Yuliya
Shakurova обособяват понятието „електронни
пощенски услуги”, като „услуги доставяни от пощенските оператори за техните крайни клиенти
чрез канали на информационни и комуникационни технологии”. Определя се интернет като основен канал за доставка на електронни пощенски
услуги, а като други канали авторите разглеждат
мобилните телефони, кол-центровете и телевизорите. База за изследването е списък от електронни пощенски услуги предлагани от страните
членки на ВПС, които те предоставят на Групата
за електронни пощенски услуги (Electronic
Services Group, ESG) към съюза. Авторите обособяват четири основни групи електронни пощенски услуги:
- „Електронни услуги” – предоставяни на
клиентите чрез средства в областта на
ИКТ. Групата включва 29 услуги като: уеб
информация за услуги и тарифи, електронни телеграми, електронни пощенски
картички, хибридна поща (от електронна
към физическа, от физическа към електронна), проследяване на пратките, уеб базирани клиентски услуги и форми за контакт, приложения за мобилни устройства и
др.
- „E-финансови услуги” - финансовите услуги, предоставяни от пощенски оператори
за крайните потребители, използващи ИКТ

(отговарящи на разпоредби за пощенски
платежни услуги на ВПС). Групата включва 9 услуги като: електронно фактуриране,
електронно плащане на сметки (за вода,
електричество, телефони), парични преводи по електронен път и др.
- „E-търговия” - услуги за покупка и продажба на продукти и услуги чрез използване
на ИКТ. Групата включва 6 услуги като:
онлайн магазини (за филателни продукти,
пощенски стоки, не пощенски стоки), абониране за периодични издания и др.
- „Е-правителство” – електронните правителствени услуги се управляват от правителството чрез средствата на ИКТ. Пощите са една трета страна в този процес.
Групата включва 11 услуги като: подновяване на шофьорска книжка по електронен
път, заявка за издаване на паспорт чрез
форма в пощенки сайт, сваляне на електронни документи за експорт на пратки,
сваляне на електронни митнически документи и др.
Авторите на доклада са установили чрез сравнителен анализ с други страни членки на ВПС, че
в България към началото на 2012 г. се предлагат
следните електронни пощенски услуги: уеб информация за услуги и продукти, хибридна поща,
уеб информация за пощенски кодове, информация за местоположение на пощенски офиси,
проследяване на пратките (всичките от групата
на „електронните услуги”); и абониране за периодични издания, електронна търговия (от групата
на „електронната търговия”).
2. Анализ на електронни пощенски услуги на
българския пазар
2.1. Пощенски услуги на българския пазар
Законът за пощенските услуги [8] дефинира
понятието „пощенски услуги”, които включват:
1. приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки;
2. приемане на съобщения, предадени във
физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването им
чрез електронни средства и доставяне на
тези съобщения на получателя като пощенски пратки;
3. пощенски парични преводи;
4. куриерски услуги.
Пощенските услуги са универсална и неуниверсални пощенски услуги. Универсалната пощенска услуга включва следните видове пощенски услуги: приемане, пренасяне и доставяне на
вътрешни и международни пощенски пратки, както следва: кореспондентски пратки - до 2 кг; малки пакети - до 2 кг; печатни произведения - до 5
кг; секограми - до 7 кг; приемане, пренасяне и

131

ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНИЦИАТИВА ЗА СЪВРЕМЕННИ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

доставяне на вътрешни и международни пощенски колети - до 20 кг; допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”. Неуниверсални
пощенски услуги са всички пощенски услуги извън обхвата на универсалната пощенска услуга:
приемане, пренасяне и доставяне на пряка пощенска реклама; услугите по приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна
форма от подателя, доставянето им като пощенски пратки; куриерските услуги; пощенските парични преводи.
Развитието ИКТ и тяхното използване от все
повече потребители, налага нови изисквания към
българските пощенски оператори предоставящи
универсални и неуниверсална пощенски услуги
като ги стимулира да търсят нови начини за контакт с потребителите си.

цензирани за пощенски парични преводи (съгласно ЗПУ за парични преводи се изисква индивидуална лицензия).
В Публичния регистър на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги са вписани към
7.12.2012 г. общо 121 фирми, като 4 от тях са
оператори на УПУ, които извършват и НУПУ; за 7
е записано решението на КРС, с което са заличени. Останалите 110 фирми са включени в настоящото изследване.
Задачите на изследването:
- Определяне на пощенските оператори на
универсални и неуниверсални услуги с
действащ уеб сайт.
- Определяне на видовете услуги на пощенските оператори, повлияни от развитието на цифровите технологии, които се
предлагат на нашия пазар.

2.2. Модел на изследването
Изследването за прилагането на електронни
пощенски услуги на българския пазар е проведено за периода месец декември на 2012 г. - месец
януари 2013 г. Като база за изследването са приети регистрите на националния регулаторен орган на българския пазар – Комисията за регулиране на съобщенията, съответно за универсални
и неуниверсални пощенски услуги [9, 10].
В Публичния регистър на оператори, лицензирани за извършване на УПУ са вписани към
7.12.2012 г. общо 6 пощенски оператора - 3 оператора лицензирани за УПУ и 3 оператора лиИме на
група услуги
е-услуги

2.3. Резултати от изследването
Приети са за отправна точка четирите групи
електронни пощенски услуги (е-услуги, ефинансови услуги, е-търговия, е-правителство),
предложени от Farah Abdallah и Yuliya Shakurova,
за по-ясно класифициране на услугите получените в резултат на анализа.
Всички 6 пощенски оператора лицензирани за
извършване на УПУ предоставят съвременни
електронни пощенски услуги, които улесняват
процесите по предоставяне на услугите и комуникациите с техните потребители.

Табл. 1. Електронни услуги на операторите с индивидуални лицензирани
Брой
Име на услуга
операИме оператор
тори
Хибридна поща
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
2
МИБМ ЕКСПРЕС
Проследяване на пратка
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
2
МИБМ ЕКСПРЕС
Намиране на пощенски код чрез уеб сайта на оператора
1
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
SMS уведомление за препоръчана пратка
1
ЕКОНТ ЕКСПРЕС
Уеб форма за заявка за пощенски услуги
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
2
ЕКОНТ ЕКСПРЕС
Заявка за пощенски услуги чрез приложение за смартфон
1
ЕКОНТ ЕКСПРЕС
Изтегляне от сайта на оператора на електронни документи
ЕКОНТ ЕКСПРЕС
1
и заявяване на услуги по е-mail
On-line проследяване на наличности в склад
1
ЕКОНТ ЕКСПРЕС
Изпращане на пощ. картички чрез прил. за смартфон
1
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
On-line поръчка на картичка
1
ЕКОНТ ЕКСПРЕС
Оn-line тарифен калкулатор
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
3
ЕКОНТ ЕКСПРЕС
МИБМ ЕКСПРЕС
Бюрофакс
1
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
Виртуален транспортно-логистичен център
1
ЕКОНТ ЕКСПРЕС
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(продължение)
Име на
група услуги
ефинансови
услуги

Брой
оператори

Име на услуга
Оn-line плащане чрез ePay, Изипей и др.

3
Превод на пари по интернет - Изипей
3
Изискване и получаване на електронни фактури по e-mail
Плащанията на битови сметки чрез Интернет, банкомати и
телефони
Плащания на данъци, такси, комисионни, наеми и др.

2
1

Е-mail уведомление за превод
Доставка на стоки при on-line пазаруване
On-line-абонамент

1
1
1

Персонализирана марка

1

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

Превод на пари чрез зареждане на микросметка
3
Транзакции с виртуални предплатени карти Visa
SMS уведомление за превод

други
улеснения
за клиентите

2
2

Страница в социална мрежа Facebook

1

Оn-line застраховка „Гражданска отговорност”

От табл. 1 е видно, че разгледаните оператори предлагат разнообразни: е-услуги, ефинансови услуги и е-търговия. Тарифен калкулатор на уеб страниците си предлагат и трите
оператора на универсална услуга. Услугата подпомага клиентите да проверят разходите си по
изпращането на пратката и повишава удовлетвореността на клиентите и създава у тях предварителни очаквания от действията на оператора.
Най-голяма
е
конкуренцията
при
ефинансовите услуги по отношение на преводите
на пари, плащанията на данъци, комисионни,
наеми и др.; превода на пари чрез зареждане на
микросметки. Разнообразието от тези услуги цели да подпомогне и улесни клиентите на операторите към извършване на разнообразни ежедневни дейности.
Име на
група
услуги
е-услуги

ЕКОНТ ЕКСПРЕС
МИБМ ЕКСПРЕС
ИЗИПЕЙ
МИБМ ЕКСПРЕС
ИЗИПЕЙ
МИБМ ЕКСПРЕС
МИБМ ЕКСПРЕС
ИЗИПЕЙ
ИЗИПЕЙ
ИЗИПЕЙ
КЕШОФИС
МИБМ ЕКСПРЕС
КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС
ИЗИПЕЙ
МИБМ ЕКСПРЕС
МИБМ ЕКСПРЕС
ИЗИПЕЙ
ИЗИПЕЙ
КЕШОФИС
КЕШОФИС
МИБМ ЕКСПРЕС
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

3

е-търговия

Име оператор

1

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
МИБМ ЕКСПРЕС

Получените данни при изследването показаха,
че от 110 оператори извършващи неуниверсални
пощенски - 56 фирми имат интернет сайт, а 54 нямат сайт, което изключва последните от проучването им за наличие на предлагани от електронни услуги. В резултат на изследването се установи, че от
групата на 56 оператора, за 18 фирми основната им
дейност не е свързана с по пренос на куриерски
пратки. Те са специализирани в други дейности,
например като предоставяне на туристически услуги,
доставка на автомобили, автобусен превоз, пренос
на медицински продукти и други, и доставката на
пратки е съпътстваща част към основната им дейност. Информацията за услугите на останалите
фирми е показана на таблица 2.

Табл. 2. Електронни услуги на операторите предоставащи НУПУ
Брой
операИме на услуга
Име оператор
тори
Хибридна поща
1
ТИП ТОП КУРИЕР
Проследяване на пратка
ДЕР КУРИЕР, ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС
БЪЛГАРИЯ, ИН ТАИМ, ТНТ БЪЛГА16
РИЯ и др.
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(продължение)
Име на
група
услуги

е-услуги

Брой
оператори

Име на услуга
Уеб форма за заявка за куриерски услуги

17

Уеб форма за заявка за карго услуги

2

Уеб форма за запитвания и контакти с куриерската фирма
Заявка за куриерски услуги чрез приложение за смартфон
Изтегляне от сайта на оператора на електронни документи и заявяване на услуги по
е-mail
Оn-line калкулатор за времето на доставка

12
1
6
2

SMS уведомление за проследяване на
пратка
Инсталиране на софтуер при бизнес клиент
за управление на процесите за изпращане
на пратки
Оn-line тарифен калкулатор

1

13
3
6

чат в Skype
2

2.

Изводи
Направеното изследване установи, че пощенските оператори освен услугите по пренос на кореспондентски и стокови се стараят да разширят
и добавят към портфолиото си от предлагани
услуги разнообразни електронни услуги за клиентите си, които се базират на възможностите,
предоставяни от цифровите технологии. Предизвикателство, които се разкрива пред операторите
е да могат да изградят съвременни бизнес процеси по получаването, преноса и доставката на
пратки и парични преводи, подпомагани от цифровите технологии, с които да контролират извършването на дейностите на всеки етап от протичането им.

3.

4.

5.

6.
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ТИП ТОП КУРИЕР, СИТИ ЕКСПРЕС,
ЕС ДИ ЕС КУРИЕР и др.
ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ
ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ (DPD)
ТНТ БЪЛГАРИЯ
ТНТ БЪЛГАРИЯ

Страница в социална мрежа Facebook

Табл. 2 показва наличие на предлагани услуги
само от групата на специализираните е-услуги от
38 оператора действително предлагащи НУПУ.
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DIGITAL TECHNOLOGY - INITIATIVE FOR MODERN POSTAL AND COURIER
SERVICES
Vania Ivanova
Higher School “College of Telecommunications and Posts”, Sofia, Bulgaria
Abstract
The purpose of the report is to reveal the nature of the new postal and courier services, in line of modern
technological changes in the business environment in which operate postal and courier operators. The experience of
some foreign and Bulgarian courier operators was studied. The aim is to identify the challenges facing the operators for
the introduction of modern postal and courier services, based on the use of digital technologies.
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ITIL КАТО РАМКА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ
Красимира Швертнер, Десислава Карчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
Резюме
ITIL (IT Infrastructure Library) е набор от добри практики при поддръжката и предоставянето на ИТ услуги. Разглежда се въвеждането на ITIL® най-добрите практики за оптимизирането на работния процес за техническа
поддръжка във фирма. Целта на оптимизирането на този процес е да се гарантира бързото възстановяване при
спешни, високо приоритетни ситуации, както и намаляване на техния брой чрез проактивно решаване на инцидентите преди тяхното възникване. Една организация, която управлява рисковете и поддържа безотказната работа на инфраструктурата си спестява не само пари, но и дава възможност на хората да вършат работата си поефективно. Проблемът е актуален, тъй като се засяга един по-глобален проблем, с който голяма част от организациите се сблъскват – как най-ефективно да бъдат управлявани ИТ услугите, така че клиентите да бъдат удовлетворени, а разходите да бъдат сведени до минимум. За оптимизиране на работния процес за техническа поддръжка се прилагат следните ITIL процеси, които са част от най-добрите практики на ITIL. ITIL процеса за управление на инцидентите, който осигурява непрекъснатост при предоставянето на ИТ услуги. Внедряването на този
процес води до съкращаване на времето за престой на потребител. Тази величина се дефинира като време,
през което потребителят комуникира с центъра за поддръжка или не може да изпълнява задачите си поради
срив в информационната система; ITIL процеса за управление на проблемите, чрез което се постига минимизиране на повтарящите се инциденти при предоставянето на услуги; ITIL процеса за управление на непрекъснатостта на ИТ услугите, чрез което се гарантира бързото възстановяване при аварийни ситуации. Прилагането на
основните принципи на ITIL помага да се намери баланс между нуждите на потребителите на ИТ услуги и възможностите на ИТ отделите. С въвеждане на ITIL най-добрите практики процесите се управляват централизирано, така че във всеки момент статистически да могат да се отчитат и анализират причините за възникване на
проблемите, времето, което е необходимо за тяхното решаване, броят ангажирани за това специалисти. Библиотеката на добрите практики при предоставянето и поддръжката на ИТ услуги включва примери за количествена
оценка на ползите от внедряването на предлаганите процеси.
Ключови думи: библиотека за информационна инфраструктура ITIL, информационни услуги, бизнес процес,
оптимизация на бизнес процес, управление на инциденти.
Key words: IT Infrastructure Library ITIL, IT services, business process, business process optimization, incident
management.
JEL: L15.

можност на служителите си да вършат работата
си по-ефективно.
Представеният проблем е актуален, тъй като
засяга един по-глобален проблем, с който голяма част от ИТ организациите се сблъскват – как
най-ефективно да бъдат управлявани ИТ услугите, така че клиентите да бъдат удовлетворени,
а разходите да бъдат сведени до минимум. Управлението на бизнес процесите може да се
дефинира като систематичен подход за подобряване на ИТ услугите в организацията (включваща тяхното проектиране, внедряване, контролиране, анализиране и оптимизация), който
комбинира управленски методи и техники с инструменти на информационните технологии. Тук
от съществено значение се оказва работния
процес за техническа поддръжка, тъй като този
екип има най-честа среща с клиентите и е запознат с всеки един техен проблем. Като цяло,
услугите свързани с техническа поддръжка се
опитват да помогнат на потребителя за решаването на специфични проблеми, свързани с про-

Увод
Оптимизирането на бизнес процесите е приоритет за организацията. Как бизнес приложението може да окаже влияние върху решаването на тази задача? Внедряването на едно приложение обикновено има за цел подобряване на
производителността в различни аспекти. Постигането на тази цел води до „освобождаване” на
ресурси като време и специалисти, които могат
да бъдат усвоени за реализирането на други
задачи и постигането на нови бизнес цели.
Настоящата статия има за цел да представи
оптимизирането на работния процес за техническа поддръжка в Търговска ИТ фирма чрез
въвеждане на ITIL най-добрите практики. Целта
на оптимизирането на този процес е да се гарантира бързото възстановяване при спешни,
високо приоритетни ситуации, както и намаляване на техния брой чрез проактивно решаване
на инцидентите преди тяхното възникване. Една
ИТ организация, която управлява рисковете и
поддържа безотказната работа на инфраструктурата си спестява не само пари, но и дава въз-
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дукта, също така предоставяне на обучение,
персонализиране или други услуги.

Частни и държавни организации, които
успешно са приложили най-добрите ITIL
практики, декларират огромни съкращения в
разходите.
Концепцията ITIL е насочена към създаване
на ИТ операции, които имат непосредствено
отношение към ИТ услуги. Целта е не само
реализиране
на
някаква
технологична
функционалност, но също така удовлетворяване
и дори предвиждане потребностите на клиента.
Сервизно ориентираната архитектура (SOA)
предполага използване или разработка на
програмно осигуряване съответстващо на
специфични бизнес процеси. Двете концепции
могат да бъдат успешно съчетани, тъй като и
ITIL, и SOA са базирани на идеята, че ИТ
подразделението трябва да предоставя услуги
на бизнеса за удовлетворяване на неговите
потребности. Внедряването на архитектура
ориентирана към услугите, всъщност изисква
толкова поддръжка и разходи за управление на
инфраструктурата, колкото разработването и
тестването на тази архитектура. „За да може
инфраструктурата да поддържа комплексното
взаимодействие между осигуряваните услуги,
SОА се нуждае от основата, която предоставя
ITIL”, счита ИТ директорът на General Motors.
Би могло да се обобщи, че принципите на
ITIL са полезни и за по-малките организации, и
за ИТ подразделенията. Важно е обаче, те да
бъдат следвани прагматично. Колкото по-малка
е компанията, толкова повече роли и различни
задачи изпълнява всеки един от нейните
сътрудници. Понякога това е благоприятна
предпоставка за реализирането на неформални,
но не по-малко ITIL съвместими процеси.

1. Как ITIL подобрява бизнес дейността на
фирмата
ITIL (IT Infrastructure Library) е набор от добри
практики при поддръжката и предоставянето на
ИТ услуги. Разработена през 80-те години от
Централната агенция по компютри и телекомуникации на Великобритания (Central Computer
and Tele communications Agency – CCTA), първоначално ITIL се състои от над 30 книги, които
са издавани в продължение на години, включвайки най-добри практики в областта на ИТ,
събрани от много източници от целия свят.
Има много примери от практиката за фирми,
които са успели в рамките на 1 година да
намалят времето за реакция на инциденти до
50%, благодарение на преструктурирането на
техния център за услуги (Service Desk) според
препоръките на ITIL. Tака потребителите имат
възможност при възникнал проблем да
възобновят нормалната си работа много побързо.
ITIL
предлага
систематичен
и
професионален подход към управлението на ИТ
услугите и дава възможност за постигането на
редица положителни резултати:
- намаляване на ИТ разходите;
- подобряване на ИТ услугите чрез
прилагането на доказани най-добри
практики;
- по-голямо удовлетворение на клиентите
чрез по-професионален подход към
доставката на услуги;
- стандарти и насоки;
- подобряване на производителността;
- по-ефективно използване на уменията и
опита;
- по-добро предлагане на услуги на трети
фирми чрез спецификацията на ITIL или
BS15000 в ролята им на стандарт за
доставка на услуги.
ITIL не е „проект”, а непрекъснат процес на
усъвършенстване на управлението на ИТ
услугите. Най-добрите практики трябва да бъдат
вградени във всички направления и трябва да
се развиват заедно с организацията. След като
персоналът възприеме идеята, може да започне
неговото обучение и първите резултати трябва
да се появят след няколко седмици или месеци.
Промените в процесите изискват време, през
което дългогодишните лоши практики да се
изкоренят и променят (възможни са и промени в
персонала). Много фирми постигат първите
съкращения в разходите още през първата
година.

2. Бизнес процеси
Създаването на стойност във всяка компания
е основано на бизнес процесите, протичащи в
нея. Рационалната им организация е решаващ
фактор за превръщането им в конкурентно предимство за компанията. Бизнес процес е организирана серия от действия, изпълнявани от
автоматизирани системи и хора за постигане на
даден резултат или цел. Бизнес процесът може
също така да се определи като ясно дефинирана последователност от дейности в организацията, ангажиращи хора, оборудване, приложения,
информация и др. ресурси, насочени към създаването на продукт, към създаването на стойност. За да бъде постигната такава обаче, е необходимо бизнес процесите да бъдат детайлно
анализирани и постоянно оптимизирани. Макар,
че определението по същество е просто, то координацията на сложни групи от дейности, извършвани от независими един от друг хора или
машини, в никакъв случай не е просто. Бизнес

137

ITIL КАТО РАМКА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ



процесите по същество са типични за човека, но
в днешния автоматизиран и свързан свят, използването на технологията за автоматизиране
на процесите е неизбежно. Технологията помага
за автоматизирането на рутинни операции и динамични човешко взаимодействие.
Дейностите по бизнес процеса мога да се
разделят на два типа. Първият тип са основни
дейности. Те директно се докосват до клиента.
Втория тип са подкрепящи дейности. Те основно
са за извършване на административни задачи
като плащане на наем и ток. Първия тип бизнес
процеси са от първостепенно значение за извоюване и поддържане на конкурентното предимство на организацията. Тези процеси създават
стойност за клиента, докато останалите (втория
тип) са разходи. Втория тип бизнес процеси
изискват също така и вниманието на мениджмънта, защото те правят компанията поефективна.
Основните характеристики на бизнес процеса са:
- Определеност: Трябва да са налице
ясно дефинирани граници, вход и изход.
- Ред: Трябва да включва дейности, подредени по определен начин във времето
и пространството.
- Потребител: Трябва да има получател
на резултата от процеса.
- Добавяне на стойност: Трансформацията, случваща се в рамките на процеса,
трябва да добавя стойност за реципиента.
- Обвързаност с организационната
структура: Процесът не може да съществува сам по себе си, трябва да се
осъществява в рамките на организационна структура.
- Крос-функционалност: Един процес
обикновено може, но не непременно да
свързва няколко функции.
За да запазят и подобрят конкурентоспособността си в условията на съвременния динамичен пазар, компаниите трябва внимателно да
изследват и управляват своите бизнес процеси.

имплементиране на ITIL процес за
управление на проблемите,
 имплементиране на ITIL процес за
управление на непрекъснатостта на
иТ услугите;
- автоматизация на службите за поддръжка на потребителите (внедряване на Help
Desk/Service Desk);
- ускорено внедряване на процеси по поддръжка на ИТ услуги;
- създаване на система за използване на
ИТ ресурсите.
Споразумение за ниво на обслужване (SLA) е
част от договор за услуга, където е официално
определено ниво на обслужване. В действителност, понятието SLA понякога се използва да се
позове на договорения срок на доставка на услугата или изпълнението. Като пример, доставчиците на интернет услуги обикновено сключват
споразумения за ниво на обслужване в рамките
на условията на договорите си с клиентите, за
да се определи нивото на експлоатации. В този
случай SLA ще има техническата дефиниция по
отношение на средното време между отказите
(MTBF), е време да поправите или е време да
възстановяване (MTTR); различна скорост на
пренос на данни; пропускателна способност;
трептене, или подобни измерими детайли. SLA
записва общо разбиране за услуги, приоритети,
отговорности, гаранции и срокове. Всяка област
на обхвата на услугата трябва да има „ниво на
обслужване”, дефиниран. SLA могат да се определят нива на наличност, за обслужване изпълнение, експлоатация или други характеристики
на услугата, като платежни. „Ниво на обслужване” също може да бъде определен като „мишена” и „минимум”, която позволява на клиентите
да бъде информирано какво да очакваме (минимум), като същевременно осигуряват измеримо (средно) целева стойност, която показва нивото на организация изпълнение. В някои договори, санкции могат да бъдат договорени в случай на неспазване на SLA. Важно е да се отбележи, че „споразумение” се отнася до услугите,
които клиентът получава, а не как доставчикът
на услуги предоставя тази услуга.
Резултати от прилагане на методиката за оптимизация на ИТ:
- намаляване на разходите за ИТ чрез
идентификация на основните източници
на разходи и ефективното им управление;
- подобряване поддръжката на бизнес задачите, чрез преразпределение на средствата за ИТ проектите;

3. Оптимизация на бизнес процеси с ITIL
Подходите за оптимизация с ITIL в ИТ процесите включват:
- проектиране на SLA;
- оценка на нивото на зрялост на процесите по експлоатация на ИТ;
- подобряване на процесите по управление на ИТ услугите (внедряване на ITIL
процеси):
 имплементиране на ITIL процес за
управление на инцидентите,

138

Красимира Швертнер, Десислава Карчева

-

осигуряване консолидация на ИТ, чрез
рационализиране на системната архитектура.
Повишаване ефективността на предоставяните ИТ-услуги и разпределяне разходите в съответствие с реалното използване на ИТ услугите, чрез разработка на модели за управление
на ИТ процесите и внедряване на съответни
инструменти.
Седем стъпковият модел за подобряване на
процесите включва следните стъпки:
Определяне какво да се измерва - важно е
да се отбележи, че тази стъпка е изпълнена незабавно, тъй като определянето на това какво
трябва да се измерва, би трябвало да бъде
включено в началните етапи (в началото на фазите за планиране на Дизайна на Услуги и Стратегията на Услуги / прецизните елементи и области, които ще бъдат измерени следва да бъдат изяснени и отбелязани предварително).
Дефиниране на областите, които могат да
се измерват - с изискванията за ниво на обслужване, бюджетни ограничения и забелязаните
и идентифицирани ИТ капацитети, би трябвало
да бъде лесно да се разбере кои области да се
измерят. Чрез различните набелязани процеси
и функции, непрекъснато усъвършенстване на
услугите (CSI) може да разбере кои области
имат място за подобрение, тъй като провежда
анализ на пропуските.
Събиране на данни - за да може да се получават сравними данни, следващата стъпка
трябва да бъде възможност за събиране на сурови факти и количествени данни. Данните
обикновено се събират в съответствие с целите
и задачите на услугата. Когато целите са идентифицирани, данните трябва да бъдат събрани
чрез различни средства.
Обработка на данни - в тази стъпка, събраните данни се обработват във връзка с критичните фактори за успех на ITIL и определени
ключови показатели за изпълнение. През това
време, суровите данни са обработени и организирани според своите отличителни категории и
операции, които биха направили сравняването и
анализирането на данни много по-лесно.
Анализ на данните - когато данните са достигнали своята цел, следва веднага да се кодифицира информацията, като събраните данни
се анализират и сравняват внимателно, за да се
намерят липсващите пропуски, недостатъци и
по този начин се достигне цялостният положителен ефект от събраната информация за компанията.
Използваеми данни и представяне на
данните - анализираните данни се представят
на собствениците и управляващите оператори
на бизнеса по начин, който е ясен и добре де-

финиран. Събраните данни се разпространяват
и обясняват по начин, който отговаря на изискванията на компанията.
Прилагане на промяната - CSI определя
областите, които имат нужда от промяна или
слабите места на бизнеса. Събраните данни
могат да се използват за започване на началото
на промяната. CSI може да предложи множество възможности и алтернативни решения за откритите проблеми на различните операции и
процеси.
Тъй като тези стъпки се извършват в спираловиден процес, CSI може лесно да отличи с поголяма яснота, това, от което компанията се
нуждае най-много. Събраните факти и данни
могат да се използват с течение на времето, тъй
като тя може да работи като средство за сравнение и контраст на различни случаи, с цел да
се представят различни аварийни условия.
Седем стъпковият модел от процеси на усъвършенстване е цялостен процес на CSI, тъй
като това дава възможност за ресурси и екипи,
които да идентифицират и действително да
разберат кои процеси и аспекти на техните дейности се нуждаят от основен мониторинг и подобряване.
Представена е подробна реализацията за
оптимизиране на работния процес за техническа
поддръжка като се използват ITIL най-добрите
практики за оптимизиране на бизнес процеси.
Техническата поддръжка се отнася до набор
от услуги, чрез които предприятията предоставят помощ на потребителите от технологични
продукти като мобилни телефони, телевизори,
компютри, програмни продукти или други електронни или механични стоки. Като цяло, услугите
свързани с техническа поддръжка се опитват да
помогнат на потребителя за решаването на
специфични проблеми, свързани с продукта,
също така предоставяне на обучение, персонализиране или други услуги. Повечето компании
предлагат техническа поддръжка за продуктите,
които продават или свободно, но срещу заплащане. Техническа помощ може да бъде доставена и по телефона или онлайн чрез електронна
поща или уеб сайт или инструмент, където потребителите могат да влизат на повикване/инциденти. По-големите организации често
имат вътрешен техническата помощ, която може
да бъде получена от служителите им за компютърни проблеми. Интернет е също добър източник за свободно достъпни техническа поддръжка, където опитни потребители могат да предоставят съвети и помощ при проблеми. В допълнение, някои компании предлагащи технически
услуги, могат да поискат допълнителна такса за
Премиум (Premium) услуги за своята техническа
поддръжка.
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Очакваните резултати от оптимизирането на
работния процес за техническа поддръжка в
търговската ИТ фирма включват:
- документирани и формализирани процеси и процедури;
- документирани и формализирани политики за процесите;
- изискванията за автоматизация, определени и персонализирани в технологична
наличност и ограничения;
- повишаване на осведомеността и дейностите за обучение и изпълнение на
процесите;
- документирани и формализирани доклади за управление на ключовите показатели за ефективност;
- документирани и формализирани текущи
роли и отговорности за управлението и
продължаване на собственост и подобряване на процеса.
За оптимизиране на работния процес за техническа поддръжка се прилагат следните ITIL
процеси, които са част от най-добрите практики
на ITIL:
- ITIL процеса за управление на инцидентите, който осигурява непрекъснатост при
предоставянето на ИТ услуги, поддържани от Service Desk. Внедряването на този
процес води до съкращаване на времето
за престой на потребител. Тази величина
се дефинира като време, през което потребителят комуникира с центъра за поддръжка или не може да изпълнява задачите си поради срив в информационната
система.
- ITIL процеса за управление на проблемите, чрез което се постига минимизиране
на повтарящите се инциденти при предоставянето на услуги.
- ITIL процеса за управление на непрекъснатостта на ИТ услугите, чрез което се
гарантира бързото възстановяване при
аварийни ситуации. Например - при повреда на тръба за централното отопление,
температурата в помещението със сървърите достига прекомерно високи стойности. За възстановяване на работоспособността на сървърите биха били необходими 2 дни. Потребителите биха загубили средно по 10 часа работно време,
което означава загуби на стойност
(500*10*50=) $250 хил. Разработката на
план за аварийно възстановяване също
изисква немалки инвестиции, но и загубите при липсата на такъв план могат да
бъдат огромни.

Изводи и препоръки
Описан е подход за оптимизация на процеса
за техническа поддръжка прилагайки найдобрите практики на ITIL процесите за управление на инцидентите, управление на проблемите
и управление на непрекъснатостта на ИТ услугите. Целта на оптимизирането на този процес е
да се гарантира бързото възстановяване при
спешни, високо приоритетни ситуации, както и
намаляване на техния брой чрез проактивно
решаване на инцидентите преди тяхното възникване.
Предимствата от имплементирането и прилагането на процесите за управление на инцидентите и управление на проблемите са следните:
- Средното време за резолюция (MTTR) се
намалява.
- Цената за преразпределение на персонала или повишено текучество намалява.
- Общото време за загуба (downtime) се
намалява.
- Производителността на потребителите и
IT екипа се увеличава.
- Разходите в следствие на загуби се намаляват.
Избраните бизнес мерките и KPI (Key
Performance Indicators) показатели, които могат
да се използват, за да се измерят постигнатите
резултати от оптимизирането на работния процес са следните:
- Доклад за честота на проблемите: броя
на проблемните тикети създадени от
представител за обслужване на клиенти
(CFS).
- Доклад за обема на проблемите: общия
брой на тикети.
- Доклад за изчистените тикети: брой на
проблемните затворени тикети.
- Доклад за затворените тикети на техник.
- Среден брой тикети, разглеждани от техник.
- MTTF: Този KPI измерва средната продължителност на времето между създаване на проблемния тикет до неговото
изчистване (време за затваряне - време
на създаване - времето прекарано в анализ /времето прекарано за диагностика).
- MTTD: Тази KPI мярка измерва средната
продължителност на времето, необходимо за диагностициране до неговото завършване (време на завършване на диагностиката - време на създаване – времето за изчакване).
- Надеждност – KPI показател за ITIL процеса за управление на непрекъснатостта
на ИТ услугите.
Поставеното ITIL изискване за измеримост на
предоставяните ИТ услуги води до усъвършенс-
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тване на управлението на тези услуги, а също
така позволява да се получи ясен отговор на
актуалния за всяка организация въпрос: може
ли външна организация да доставя същите услуги на същата или по-ниска цена, но с повисоко качество.

ITIL BEST PRACTICIES
Krassimira Shvertner, Desislava Karcheva
Sofia University “St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria
Abstract
ITIL (IT Infrastructure Library) is a set of best practices in maintenance and delivery of IT services. Consider the introduction of ITIL best practices to optimize workflow for technical support in the business. The objective of this optimization process is to ensure rapid recovery in emergency, high priority situations and reduce their number by proactively
resolve incidents before they occur. An organization that manages risk and maintain trouble-free infrastructure not only
saves money but also allows people to do their jobs more effectively. The problem is relevant because it affects a more
global problem that most of the organizations face - how to most effectively be managed IT services, so that customers
will be satisfied and the costs can be minimized. To optimize workflow maintenance, the following ITIL processes that are
part of the best practices of ITIL: ITIL process for incident management that ensures continuity in the provision of IT services. The implementation of this process leads to a reduction of downtime per user. This value is defined as the time
during which the user communicates with helpdesk or unable to perform their duties because of failures in the information system; ITIL process management problems, which is achieved by minimizing repetitive events in the provision of
services; ITIL process management continuity of IT services, thereby ensuring rapid recovery in emergency situations.
Applying the basic principles of ITIL helps to balance the needs of consumers of IT services, and IT departments. With
the introduction of ITIL best practice processes are managed centrally, so that at any time statistics can be recorded and
analyzed the causes of the problems, the time needed to solve them, the number of professionals involved in this. Library of best practices in the provision and support of IT services includes examples quantify the benefits of implementing the proposed processes.
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ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВГРАДЕНИТЕ
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Радослав Милчев, Мелина Нейкова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Развитието на концепцията за електронен бизнес, като част от цялостната бизнес система на организациите
и стопанските субекти, трябва да отчита съвременните иновации в областта на разнообразяването на достъпа
до средата за пренос на данни и търсенето на нови възможности за извличане на конкретни бизнес ползи. Вградените компютърни системи, представляват бързо развиващ се иновативен сектор в областта на информационните и комуникационни технологии. Чрез него се предоставят редица възможности за успешното мигриране на
различни традиционни бизнес процеси към техните електронни аналози. Настоящата статия изследва тенденциите в областта на развитието и прилагането на вградените компютърни системи. Изследвани са възможности за
създаването на условия за тяхното практическо използване при решаването на съществуващи технологични
проблеми, свързани с управлението на параметрите на средата на специализираното материално-техническо
осигуряване на организациите и стопанските субекти. Направеното литературно проучване и извършеният експеримент показват, че внедряването на иновативни технологии свързани с вградени компютърни системи е необходимо за утвърждаване както на конкурентни позиции на стопанските организации и свързания с тях електронен бизнес, така и на съществуващите социални и икономически взаимодействия, които се трансформират и
еволюират в следствие на тяхното постоянно разширяващото се приложение.
Ключови думи: електронен бизнес, технологични иновации, вградени системи.
Key words: e-business, technological innovation, embedded systems.
JEL: D80, L80, L84, L86.

та за прилагане на технологичните иновации в
областта на вградените системи. Това е така,
защото те са съществена предпоставка за преодоляването на дисбаланса в производителността на водещите в технологично отношение
държави. Очевидно, за да бъдат поддържани
водещите позиции в областта на вградените
системи трябва да се влагат сериозни усилия за
научни изследвания и разработки. Това от своя
страна може както да стимулира сътрудничество в бизнес средите, така и да доведе до засилена конкуренция, която води неминуемо към
усъвършенстване на съществуващите методи и
подходи, както и генерирането на нови тенденции в това отношение. Прилагането на иновационни технологии следва да допринесе и за поефективното използване и оползотворяване на
съществуващите времеви, енергийни и други
ограничени ресурси.
Според научноизследователски доклад на
Националния съвет за научни изследвания на
САЩ (National Research Council, US) [4], информационните технологии са на прага на нова революция, в която мрежовите системи на вградените компютри могат да променят коренно начина, по който хората си взаимодействат с
околната среда, като се свързват комплексно
посредством набор от устройства и сензори,
даващи възможност да се събира, споделя и
обработва информация по безпрецедентни начини. В този смисъл вградените системи могат

Увод
Интегрирането на съвременните информационни и комуникационни технологии с традиционните бизнес отношения, както посочва [1],
се явява една от основните предпоставки за
формирането на нови условия за бизнес. Следвайки развитието на ИКТ, тези условия позволяват да се дефинира концепцията за електронен
бизнес на организациите и стопанските субекти
и кореспондиращата система за електронен
бизнес. Според [2], отразяването на цялостната
технологична специфика на отделните категории е-бизнес, ще окаже положително влияние
върху развитието на системата за електронен
бизнес на организациите и стопанските субекти
и ще спомогне за подобряване на тяхната ефективност и конкурентоспособност.
Разработването и внедряването на вградени
компютърни системи или накратко вградени
системи, е един от най-бързо развиващите се и
иновативни сектори в областта на информационните и комуникационни технологии. Както посочва [2], в областта на технологиите за вградени системи Европа се счита за световен лидер,
като конкретни решения и приложения се наблюдават в области като авиацията, космонавтиката, автомобилостроенето, комуникациите,
промишлената и битова електроника. Запазването на конкурентните позиции на организациите и стопанските субекти от всички сектори на
икономиката, все повече зависи от възможност-

142

Радослав Милчев, Мелина Нейкова

да се разглеждат като една естествена стъпка в
еволюционното развитие на електронните технологии, водеща към тенденции както за миниатюризация на устройствата, така и същевременно за разширяване на функционалността им,
разнообразяване на разработваните приложения, ограничаване на консумацията на енергия и
др.

стандартната компютърна система и включват
основни съставни елементи като: централен
процесор (CPU – Central Processing Unit); памет
(постоянна и оперативна); периферни устройства (входно/изходни устройства) и междумодулни
магистрали, но с по-ниски хардуерни характеристики. Тяхната реализация може да се осъществи въз основа на обикновен микропроцесор
или посредством микроконтролер. Като последният представлява микроелектронен чип, в чиято структурата са интегрирани всички основни
части на една вградена компютърна система,
поради което в литературата бива дефиниран
още като едночипов микрокомпютър [8].
Динамичното развитие на микроелектронната индустрия дава възможност за разработването на сложни технологии за вградените компютърни системи като SoC (System on a Chip) и
SiP (System in a Package). При SoC технологията всички компоненти, необходими за реализирането на една микрокомпютърна система, като
процесорно ядро, памет, таймери, контролери,
комуникационни интерфейси, сензори и други са
интегрирани в един чип (SoC чип). За разлика от
нея, при SiP технологията, системата е изградена от няколко чипа обединени в една опаковка
(корпус). От икономическа гледна точка, използването на SoC технологията е по-изгодно решение, не само защото се намаляват теглото и
размерите на системата, а и поради намаляването на консумираната мощност и паразитните
капацитети в следствие, на което се повишават
надеждността и бързодействието на чипа. Система SoC сама по себе си може да бъде разглеждана още като едночипов микрокомпютр или
микроконтролер, докато за разлика от нея не
всеки микроконтролер може да бъде достатъчна
предпоставка (дори само от гледна точка на
елементна база) да се осъществи цялостна система SoC.
От гледна точка на разработването на приложения в областта на електронния бизнес, други важни характеристики на вградената система
са паметта и възможностите за управление на
периферни устройства. Различават се памет за
четене и запис (оперативна памет или RAM
(Random Access Memory)) и памет само за четене (постоянна памет или ROM (Read Only
Memory)). Вградените компютърни системи имат
сравнително неголяма оперативна памет, предназначена за съхранение на входно/ изходни
данни и междинните резултати от обработката
им. За разлика от нея, постоянната памет, е
сравнително по-голяма по обем и е предназначена за съхранение на операционната система,
заедно със специфичната програма, свързана с
обекта за наблюдение и контрол. Тази особеност определя и спецификата при разработва-

Основни принципи и характеристики на
вградените системи
Компютърните системи, използвани за целите на бизнеса, претърпяват значителна еволюция от първите големи мейфрейм машини, през
стационарните и преносими персонални компютри, до актуалните в днешно време таблети и
смарт устройства, като тенденциите са в областта на намаляване на размерите и увеличаване на изчислителните възможности, които
осигуряват нов клас от технически и бизнес
приложения в областта на управлението и контрола.
По въпроса за определенията и характеристиките на вградените системи, [5] отбелязва, че
вградените системи, са системи за обработка на
информация, вградени в по-големи продукти. В
допълнение [6] посочва, че всяка механическа
или електрическа система, която съдържа устройство за управление и е изградена въз основа
на изчислително устройство, се нарича вградена система и основателно може да се приеме
като допълнение и доразвиване на посочената
преди това дефиниция. Друго съдържателно
определение е посочено от [7], при което вградената система се характеризира като комбинация от компютърен хардуер, софтуер и други
допълнителни компоненти, проектирани така, че
да изпълняват определена функция или сравнително ограничен брой задачи, в отличие от компютърната система с общо предназначение и
други електронни устройства, изградени въз основа на подобна елементна база, но изпълняващи по-голям диапазон от функции.
От гледна точка на способите за изграждане
и усъвършенстване на електронния бизнес и
конкретните приложения в организациите и стопанските субекти, вградените системи е подходящо да се разглеждат, като системи с висока
степен на интеграция, които са реализирани,
така, че да осигуряват изпълнението на специфични функции, при вграждането им в поголеми устройства или системи, с цел повишаване на съществуващите им възможности при
извършването на дейности като: наблюдение,
контрол и управление на определени физични
или бизнес процеси.
В структурно отношение вградените системи
за управление не се различават значително от
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нето на приложно програмното осигуряване за
вградените системи в противовес със стандартните компютърни системи, при които съотношението „RAM-ROM” е обратно.
Предназначението на периферните устройства, както и при универсалните компютърни системи, е свързано с обезпечаването на връзка на
вградената система за управление с външни
системи и потребители, с цел осъществяване на
различни форми за въвеждане на изчислителна,
контролна или управляваща информация, фиксиране на състоянието на управлявания обект и
други. Вградените системи имат като правило
значително по-голям брой разнообразни по вид
периферни интерфейси, чрез които получават
информация за множество физически величини
като температура, налягане, скорост, ускорение
и др. Такива могат да бъдат например: бутони,
сензори,
светодиодна
индикация,
течнокристални дисплеи, клавиатури, таймери, броячи и др.. За разлика от тях универсалните компютри използват стандартни входно/изходни
устройства главно за връзка с оператора, като:
клавиатура, монитор, мишка, принтер и др., или
за връзка с други компютри чрез модем или
различни компютърни мрежи.
Въз основа на извършените анализи и проучвания, могат да бъдат направени следните
обобщения по отношение на основните характеристики и особености на вградените системи:
- Работа в реално време. За да работи успешно вградената система в реално време е необходимо да бъде проектирана
така, че цикълът за изчисление да се ограничи в определен времеви интервал.
За целта е необходимо внимателно да
бъде избрана изчислителната производителност на микроконтролера, да се
разработи ефективен алгоритъм със съответно бързодействие и да се приложат
схеми с минимална възможност за задържане на предаването на сигналите.
- Миниатюризация на размерите. На настоящия етап от развитието на микроелектронните технологии, вградените компютърни системи се проектират с цел да се
монтират в достатъчно миниатюрни устройства, като: датчици, мобилни телефони, таблети, електрднни писалки, плеъри,
климатични и навигационни системи, устройства за идентификация, имплантанти
и много други. Това оказва влияние и
върху размерите на печатната платка,
която в повечето случаи трябва да е съобразена с външния корпус на устройството, за което е предназначена.
- Минимизиране на употребяваната енергия. Вградените системи по същество,

разполагат с ограничени ресурси, повлияни от стремежа към миниатюризация на
устройствата, което е свързано и с работа в условията на ограничен енергиен
режим.
От гледна точка на съвременните нагласи в
обществото за екологично мислене и изискванията за намаляване на консумираната енергия,
оказваща пряко влияние върху въглеродните
емисии, този подход е характерен и за всички
компютърни системи използвани в управлението на параметрите на средата на специализираното осигуряване на организациите и стопанските субекти.
- Минимизиране на стойността. Съвременните условия на функциониране на организациите и стопанските субекти, характеризиращи се със засилена конкуренция
в глобален мащаб, определят необходимостта от минимизиране на разходите и
по отношение на използваните вградени
системи за нуждите на бизнеса. Те често
пъти са проектирани под формата на
елемент или съставна част от различни
устройства и системи. Това е и
предпоставка тези системи да бъдат
обект за масово производство, което
значително влияе върху намаляването
на себестойността им и позволява
тяхната реализация на пазара да бъде в
съответствие с търсенето на потребителите.
Практическо изследване на вградена система за нуждите на електронния бизнес
За целите на настоящото изследване са проучени възможностите на различни вградени
системи, които са представители на технологиите SoC и SiP.
Изборът на системите е извършен въз основа на критерии, като: достъпност; налични средства за разработка на потребителски приложения; възможности за лесно интегриране на периферни устройства; наличие на документация;
минимизиране на разходите за придобиване на
устройствата.
Целта на практическото изследване беше
свързано с намирането на евтино решение, за
разработване и внедряване на устройства за
наблюдение и контрол. Това са интелигентни
системи за контрол на осветлението, климата,
сигурността, аудио/визуално наблюдение и др.,
които са предназначени за прилагане в помещения със сървърно и комуникационно оборудване в организациите и стопанските субекти за
поддържането на нуждите и услугите на електронния бизнес.
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На фиг. 1 са показани две от изследваните
системи от посочените разновидности SoC и SiP,
съответно Arduino и Raspberry Pi.

вижда и използваният датчик за измерване на
температурата и влажността.

Фиг. 2. Работен модел на системата, базирана на
Arduino и датчик за измерване на температура и
влажност

Фиг. 1. Изследвани вградени системи

Независимо от обхвата на организацията,
цялостните системи осигуряващи достъп до услугите и съдържанието за електронния бизнес
трябва да функционират в определен режим
(24/7). По тази причина, подобно оборудване е
изключително прецизно и критично към характеристиките на околната среда, като температура и влажност. Всяка неблагоприятна промяна
на тези характеристики, може да доведе до отказ от обслужване на системите и дори до физически повреди на скъпо и отговорно оборудване. Именно в това отношение вградените системи, могат да се окажат ценно иновативно допълнение към съществуващата система за
електронен бизнес на организациите и стопанските субекти, с възможността за поддържат разнообразни датчици като входни устройства за
информация, при намалени изисквания по отношение на консумацията и влиянието върху
заобикалящата среда.
Направените практически изследвания в областта на разработването на приложенията и
експлоатацията на двете вградени системи, показаха, че оптималното решение на поставената
задача е свързано с използване на вградена
система, базирана на Arduino [9]. Разработеното
устройство, позволява осъществяването на управление и контрол през различни видове мрежи, чрез добавянето на допълнителни модули
със стандартизирана интеграция.
За целите на настоящото изследване, беше
използвана възможността за връзка към мрежи
по стандарта IEEE 802.3, което е подходящо в
конкретния случай, защото самото устройство е
разположено в сървърно помещение със съществуваща
инфраструктура,
позволяваща
свързване от посочения тип.
Работният модел на изградената система е
показан на фиг. 2, като в дясната страна се

Създаването на програмното осигуряване,
което се инсталира на микроконтролера, се
осъществява с език за програмиране на Arduino,
базиран
на
използването
на
Wiring
(http://wiring.org.co/) и графична среда за разработка базирана на използването на Processing
(http://www.processing.org/) [9].
Разработването на приложното програмно
осигуряване за решаване на проблемите за изграждане на система за наблюдение, управление
и контрол на климатичните параметрите на средата, предназначена за използване в сървърни
и комуникационни помещения, беше осъществено с използването на средата за разработка
предоставяна от Arduino, показана на фиг. 3.

Фиг. 3. Среда за разработка на програмно осигуряване за вградената система
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Изготвеното програмно осигуряване включва
управление на датчика и мрежовата комуникация на устройството. За целите на съхранението на данните от измерванията, беше разработено стандартизирано web-приложение с трис-

лойна архитектура, базирано на използването
на PHP и MySQL, което позволя създаването на
подходяща „frontend” среда за наблюдение и
настройка на устройството.

Фиг. 4. Структура на таблицата за съхранение на климатичните данни

Резултати и изводи
Направените изследвания показаха, че в
настоящия момент, предлаганите на пазара
вградени системи, независимо от технологията
за реализация, която използват, предлагат евтини и ефективни начини за създаване на самостоятелни устройства или вграждането им в
по-сложни системи, които да подпомогнат правилното мигриране на основни и спомагателни
бизнес процеси към техните електронни еквиваленти. Това спомага, както за развитието или
усъвършенстването на концепцията за електронен бизнес на организациите и стопанските субекти, така и за усъвършенстване на цялостната
система за електронен бизнес.
Изследваната вградена система базирана на
Arduino, притежава редица положителни характеристики, които улесняват подходите за нейното иновативно прилагане и използване. В това
отношение могат да се посочат:
- Интегрирана среда за разработка - позволяваща лесната разработка и тестване
на специализирано програмно осигуряване, осигуряваща улеснен синтаксис,
надеждни начини за комуникация със
системата и опростен механизъм за нейното препрограмиране.
- Наличие на аналогови и цифрови входно/изходни интерфейси – позволяващи
мониторинг и управление на широк кръг
от допълнителни устройства и датчици.
- Възможности за съхранение на данни осигурени са лесни начини за съхраняване на критична информация, както със
стандартните средства на вградената
система, така и чрез използването на SD
карти.
- Стандартни възможности за разширяване на функционалността на вградената
система – посредством разработката и

-

използването на специализирани модули
със стандартизиран вход/изход.
Голям набор от допълнителни датчици –
вградената система може да бъде комбинирана с голям брой разнообразни
датчици, като за голямата част от тях има
разработени библиотеки за вграждане.

Изследваната система, показа добро интегриране в реално действаща компютърна мрежа,
с възможност за отчитане на основните елементи на действащата политика за сигурност и комуникация. Задаването на мрежовите настройки
следва опростен механизъм с възможности за
автоматизация. Разработеното приложение
позволи вграждането на методи, които осигуриха отдалечената връзка със сървъра и правилното съхранение на критичните данни в отдалечената база от данни посредством стандартни
протоколи.
Показателите и характеристиките на изследваната вградена система, показаха добър потенциал не само при управление и мониторинг
на различни датчици, в този случай за контролиране на климатичните параметри на средата,
но и възможности за разработката на по-сложни
устройства за решаването на определени бизнес задачи. В това отношение, интерес представляват възможностите за модифициране на
вградената система за нуждите на обработката
на мобилни разплащания, управление на сигурността и достъпа в организациите и стопанските
субекти или решаването на определени логистични задачи. Този извод може да се направи,
както от възможностите за интегриране на вградената система в среда на различни жични и
безжични мрежи, включително към мрежата на
мобилните оператори, така и от тестваните
възможности за комуникация с приложения с
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трислойна архитектура, която е характерна за
широк кръг от приложения за електронен бизнес.
В заключение, внедряването на иновативни
технологии за електронен бизнес, не само спомага за утвърждаване на конкурентните позиции
на организациите и стопанските субекти на местно, национално и транснационална равнище,
но засяга пряко и съществуващите социални и
икономически взаимодействия. В резултат те се
трансформират и еволюират в следствие на
постоянно разширяващото се приложение на
вградените системи, свързани с повишаването
на качеството на живот, безопасността и защитеността на обществото.
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MAJOR TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND THE USE OF EMBEDDED
COMPUTER CONTROL SYSTEMS
Radoslav Miltchev, Melina Neykova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The development of the concept of e-business, as part of the overall business system to the organizations and
economic entities, must take account a contemporary innovation in the diversification of access to environment for data
transfer and search for new opportunities to extract specific benefits. Embedded computer systems represent rapidly
developing and innovative sector in the field of information and communication technologies. Through it provides a
number of opportunities for the successful migration of various traditional business processes to their electronic
analogues. The current article examines the trends in the development and implementation of embedded computer
systems. Investigated the feasibility of establishing conditions for their practical use in solving the existing technological
problems, related to the management of environmental parameters of specialized material and technical support to
organizations and economic entities. The created literary research and the performed experiments show that the
introduction of innovative technologies related to embedded systems need to strengthen validation both the competitive
position of business organizations and related e-business as well as existing social economic interactions that transform
and evolve due to their constantly expanding application.
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Резюме
Информационните технологии са един от най-динамично развиващите се сектори на световната, регионалната и национална икономика. Едновременно с това развитие показва и една управленска техника, а именно аутсорсинга. Развитието на информационните технологии и аутсорсинга са непосредствено свързани и показват
автоакселериращо влияние. При това развитието на информационно-комуникационните технологии и глобалната мрежа определят новите форми на техния аутсорсинг. В това направление различна е степента на акселерация свързана с двете направления на информационно-комуникационните технологии, софтуерния и хардуерния
аутсорсинг. Всичко това налага изследване на тенденциите в развитието на информационно-комуникационни
технологии (ИКТ) и тяхното взаимно влияние с аутсорсинга.
Ключови думи: аутсорсинг, информационно-комуникационни технологии (ИКТ), електронен бизнес.
Key words: outsourcing, ICT, e-business.
JEL: M15, O32.

общо аутсорсингът може да се дефинира като
подизпълнителска дейност в областта на услугите. Разликата с английската дума „subcontracting”, която на български също се превежда като
подизпълнителство, обаче е съществена. При
последното става въпрос за работа на поддоставчик по определен проект/договор или при
доставчици на производители на сложни машини с разнородни компоненти, при което се налага диференциране на дейностите.
При аутсорсинга става въпрос за дейност
(услуга), която се извършва постоянно (договорите, които се сключват са обикновено за по
няколко години), ангажиментът е дългосрочен и
по-скоро не зависи пряко от текущите бизнес
проекти на компанията.
Всъщност именно намаляването на разходите (особено наложително по време на рецесия
или стагнация) е основната причина фирмите да
прибягват до тези бизнес практики. Логиката в
случая е, че е по-добре да се икономисат капиталови разходи, като съответната задача или
дейност се извърши от партньор, който е специализиран в тази област и извършването на работата ще струва по-малко пари.
Често става въпрос за прехвърлянето на
дейности в чужбина, които се заплащат в пъти
по-ниско, отколкото ако се извършват в страната на фирмата поръчител.
В зависимост от характера и вида на прехвърляната дейност и основните направления за
приложение, аутсорсингът може да бъде определен като: функционален (предаване на функции за управление); операционен (предаване на
производствени функции); ресурсен (придобиване на външни ресурси вместо използване на

Глобализацията на световната икономика и
усложняването на бизнес процесите карат фирмите да се стремят към получаване на максимален резултат от своята дейност, без да увеличават собствените си разходи. Поради това,
чрез извършване на аутсорсинг, те търсят възможности за освобождаване на ресурси и за
съсредоточаване върху основните дейности на
компанията.
Организациите не функционират изолирано,
а в тясно взаимодействие с обкръжаващата ги
среда и субекти. По този начин изпълнението на
произволни вътрешни процеси се явява пряко
или косвено следствие от глобалните изменения във външната среда. Изграждането на глобална икономическа система, която от една
страна разгражда границите на националните
икономики, а от друга, ги свързва със здрави
търговски, финансови, политически, социални и
културни отношения е най-значимия процес,
определящ развитието в първите десетилетия
на XXI век.
Икономическата структура на съвременното
общество на регионално, национално и международно равнище включва държавния предприемачески сектор, големия бизнес, малките и
средните предприятия, които си взаимодействат
и се допълват посредством резултатите от дейността в зависимост от промените в глобалната
среда.
Въпреки, че определенията, дадени в различни речници и публикации, дават известна
представа за аутсорсинга, като бизнес термин,
не е възможно някой от тях да обхваща напълно
значението на понятието, в което според ситуацията може да се влага различен смисъл. Най-
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вътрешни). Може да се класифицира и като пълен, частен, съвместен, междинен, и трансформиращ. Пълният аутсорсинг дефинира взаимодействие, при което сътрудниците, а понякога
и активите на предприятието се предават на
доставчик на услуги за времето на действие на
подписания договор. Частният (избирателният) аутсорсинг предполага, че част от функциите
се аутсорсват, а друга част остава под контрола
на предприятието [2]. Съвместният аутсорсинг
се основава на изградена система от партньорски връзки между страните. Междинният се използва в случай, когато предприятие, притежаващо висококвалифицирани специалисти, предава управлението на част от своите поделения
на външна фирма. Трансформиращият аутсорсинг е този, при който аутсорсерът замествайки
вътрешните поделения произвежда определен
продукт и го предава на възложителя.
Аутсорсингът по същество е стратегия, която
компаниите използват, за да прехвърлят чрез
договор свои несъществени и второстепенни
дейности към високоефективни партньори, които са специализирани в тази дейност. Той е
ефективно бизнес решение поради четири безспорни причини: експертни знания и умения в
областта, която е обект на аутсорсинг; икономии
от мащаба; по-бърз достъп до пазара; по-ниски
разходи. Чрез прехвърлянето на второстепенни
функции към фирма изпълнител, една компания
би могла да обслужва клиентите си по-добре
със същите или с намалени ресурси, като едновременно успява да се концентрира върху
същинските си основни дейности.

отделните части на системата (програмиране,
хостинг, тестване и т.н.) [5].
Развитието на корпоративните информационни системи създава възможности за аутсорсинг. До 90-те години някои видове аутсорсинг
(например, кол-център, офшорен аутсорсинг)
бяха технически изключително трудни за изпълнение.
Често под аутсорсинг на процеси се разбира
аутсорсинг на ИТ операции за организации, които не са свързани с ИТ индустрията. В западните страни е разпространен цялостен ИТ аутсорсинг, в който изпълнителят изпраща цялата ИТ
инфраструктура на клиента. В Югоизточна Европа този подход се използва по-рядко, като
фирмите предпочитат да използват ограничените си възможности, като хостинг на приложения
и поддръжка за корпоративни сайтове. В момента основните доставчици на ИТ аутсорсинг услуги са системните интегратори.
През последните няколко години, броят на
големите организации, за които аутсорсингът е
основната дейност нараства. Въпреки това на
световния пазар активно действат основните
световни корпорации като IBM, HP и други. SaaS
моделът може да се разглежда като възможност
за аутсорсинг в областта на работа на софтуера.
Понастоящем, на IT аутсорсинговия пазар са
представени и се използват всички основни модели на организация на взаимодействията аутсорси–аутсорсер като:
1. Аутсорсинг на ресурси (наемане на специалисти - управлението се осъществява
от поръчителя).
2. Аутсорсинг на задачи (предаване на
проекти - отговорността е на изпълнителите).
3. Аутсорсинг на процеси (аутсорсване на
процес). Аутсорсингът на IT процесите в
този случай е спомагателна част на основния процес. Например при предаване
на аутсорсинг на счетоводни функции
също се възлага и поддържането на работоспособността на счетоводната информационна система. Типичният договор за аутсорсинг на бизнес процеси
включва IT услуги по определени проекти, текущи услуги за управление на IТ ресурси и общо управление на процесите
[8].
Едно от важните направления на ITаутсорсинга е свързано с разработването на
програмни продукти с цел решаване на конкретни задачи на администрацията. В България,
днес, са популярни разработките в сферата на
поръчковото програмиране на автоматизация
на административните процеси, в частност

Основни модели и направления на аутсорсинга на информационни технологии (ИТ, IT)
Идеята за аутосорсинга не е нова. Множество фирми реализират чрез аутосорсинг реклама, финансови услуги, юридически услуги, на
най-развития сегмент на аутсорсинга в света
този на ИТ аусторсинга. Нарастващата зависимост на бизнеса от ИТ повишава изискванията
към тяхната надеждност и работоспособност и
постоянно обновяване. Това от своя страна
силно усложнява експлоатацията и поддръжката на ИТ инфраструктурата. Привличайки допълнителните ресурси на аутосорсера, фирмата
може значително да спечели предимства в конкурентната борба.
ИТ аутсорсингът включва делегиране на
външни специализирани организации функции
на фирмата, свързани с развитието, изпълнението и поддържането на информационните системи като цяло на нивото на фирмата, инфраструктурата (поддръжка хардуер или софтуер) и
обема на работата, свързана с развитието и
подпомагането процеса на функциониране на
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счетоводството: разпечатване на специални
бланки и форми, запазване и издаване на различни носители на полезна информация за администрацията, структуриране на информацията във вид на таблици, формиране на бази данни и на тяхната основа – отчетни форми и т.н.
По данни на експертите [9] IT аутсорсингът
се развива в следните основни направления: IT
инфраструктура; бизнес приложения; бизнес
процеси; трансформационен аутсорсинг.
Аутсорсингът на IT инфраструктурата
включва следните видове услуги:
- техническо обслужване и мониторинг на
състоянието на сървърното и активното
мрежово оборудване;
- периферни
устройства
и
копирноразмножително оборудванe;
- администриране на мрежата, мрежови
операционни и пощенски системи;
- осигуряване на резервно копиране и възстановяване на данни;
- осигуряване на информационна сигурност, в т.ч. антивирусна защита;
- обслужване и администриране на средствата за телефония, телекомуникационно
оборудване и канали за свръзка.
Аутсорсингът на IT инфраструктурата, често
се свързва с аутсорсинг на бизнес приложения
[9]. Тук следва да се има предвид предоставянето от външни организации на услуги по обслужване на IT инфраструктура на база на модела ASP (Application Service Provider) – доставчика на онлайн приложения. Услугата се състои в
наемането на ресурси от информационната инфраструктура на ASP провайдъра. Аутсорсерът
разполага сървърите и мрежовото оборудване
на своята територия, установява различни програмни средства (системи, приложения) и организира достъпа на своите клиенти до тях. От
своя страна аутсорсингът на бизнес приложенията предполага:
- персонални приложения или пакети приложения, подобни на MS Office, образователно програмно осигуряване и т.н.;
- съвместни приложения, средства за комуникация и взаимодействие;
- сървис деск (Service Desk), call центрове,
Help Desk;
- компоненти на ERP системите (изчисляване на работните заплати, счетоводна
отчетност и др.);
- аналитични приложения;
- предоставяне на хостинг услуги (услуги
по разполагане на външни web сайтове
на собствения web сървър).
Днес услугите, свързани със създаването на
call центрове и такива като Service Desk, придо-

биват
най-голяма
популярност.
Найразпространената реализация на ServiceDesk са
службите за подкрепа на ползвателите или центровете за техническа поддръжка на ползвателите. Основна цел на Service Desk е организацията на управляема среда за подкрепа и предоставяне на услуги, а основна задача е организацията на интерфейса между потребителите на
IT услуги (ползвателите) и IT подразделенията,
предоставящи тези услуги. От гледна точка на
ITIL библиотеката (библиотека, описваща найдобрите от прилаганите на практика начини на
организация на работата на IT подразделенията
или IT компаниите) Service Desk е предназначен
за автоматизация на процесите на управление
на инцидентите и проблемите, и частично – за
процесите на управление на конфигурациите,
промените и предоставянето на IT услуги.
При аутсорсване на Service Desk той започва
да се възприема като един от участниците в
процеса, изпълняващ необходимите действия в
общия поток от работи. Ако Service Desk се използва (възприема) и като функция, обединяваща всички IT процеси (ITIL подход), и като
център за вземане и контрол на решения управляващ IT процесите и IT ресурсите, и като средство за контролинг на ефективността на IT подразделенията, това създава възможност за
прогресивен, балансиран подход за приложение
на аутсорсинговия Service Desk.
Приложения
Среда за изпълнение
Безопасност
Система за управление
база данни (СУБД)
Операционна система
Виртуализация
Хранилище за данни
Сървъри
Мрежи
Център обработка
данни
Достъпност

Фиг. 1. Състав на собствена ИТ–инфраструктура

Виртуално работно място (DaaS) – е начин
за намаляване на разходите за поддръжка на
компютрите, и за подобряване на производи-
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телността. Служителите могат да получат достъп до техните отдалечени работни места от
дома, от външна среща, а дори и когато пътуват. Съвременните технологии позволяват да се
разположат виртуални работни места, без загуба на производителност и бизнес решения, и да
се направи икономия от IT инфраструктура в
офиса.

численията в облак (Cloud computing) е предоставянето на компютърни (изчислителни) услуги,
а не на продукт. Това е термин от областта на
информационните технологии, означаващ използването на споделени ресурси, софтуер и
информация, като предоставяне на компютри и
други устройства по мрежа (чрез Интернет).
Възможните модели на доставка са три [15]:
- софтуер като услуга (SaaS): при този модел наемателите на облака плащат за
използването на определено софтуерно
приложение, хоствано в облака;
- инфраструктура като услуга (IaaS): при
този модел обект на наема са изчислителни ресурси: процесорно време, компютърна памет, networking (изчисления в
мрежа), и т.н.;
- платформа като услуга (PaaS): при този
модел наемателите на облака наемат,
както инфраструктура, така и софтуерни
приложения, хоствани в облака, за да
произвеждат на свой ред собствени приложения.
Облачните услуги обхващат различните услуги и решения, които могат да бъдат получени,
трансферирани, запазени и създадени в реално
време през интернет. От техническа гледна точка облака, комбинира нуждата от виртуализация, стандартизация и автоматизиране с разходна и енергийна ефективност. Освен, че осигурява ниски разходи, той има множество други
предимства, като гъвкавост на услугата и бизнес
оптимизация, чрез групиране и стандартизиране
на процесите.
Едно от основните предимства на облачните
услуги е възможността да се осигури оптимално
натоварване на използваните от сървъри и дискови масиви ресурси. Анализите показват, че
понастоящем повечето компании натоварват
около 20% ползваните от тях собствени ресурси
(фиг. 3).

Приложения

Среда за изпълнение
Безопасност
Система за управление
база данни (СУБД)

S aa S

Виртуализация
Хранилище за данни
Сървъри

Ia aS

DaaS

Операционна система

Мрежи
Център за обработка
на данни
Достъпност

Фиг. 2. ИТ инфраструктура като услуга (IaaS), като
виртуалноработно място (DaaS) и като услуга
(SaaS)

Виртуалното работното място дава възможност на служителите да работят без загуба на
производителност, както на стандартни компютърни системи или тънки клиенти, така и на всякакви други устройства (смартфони и таблети),
тъй като всички изчисления се извършват на
инфраструктурата на центъра за данни. На дистанционното работно място винаги се гарантира
сигурността на информацията чрез политики за
безопасност и сигурни и защитени комуникационни канали.
Както показва практиката, дори и значителни
инвестиции в разгръщането на собствената IT
инфраструктура след това се припокриват с
разходите за нейната поддръжка, като бизнеса в
повечето случаи не получава действително гъвкава и модерна IT компонента. Редовното актуализиране на ИТ технологиите бързо обезценява инвестициите, както в сървъра, така и в софтуерната компонента.
Развитието на ИТ аутсорсинга е непосредствено свързано с т.нар. облачни технологии. Из-

Фиг. 3. Разходи за мощност при традиционна ИТ
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С облачните услуги могат да се увеличат тези стойности до 90%, като използват толкова
ресурси колкото са им необходими към момента
(фиг. 4). Освен това, облачните технологии съкращават сроковете за осигуряване на ИТ ресурси от няколко седмици до минути. Те ускоряват
и редица други аспекти на бизнеса – като например управлението на промените, което може
да се сведе от няколко месеца до няколко часа,
или времето за изплащане на дадена нова услуга, което може да се подобри от години до месеци. Не на последно място, облачните услуги
могат да превърнат фиксираните капитални
разходи в променливи оперативни разходи.

„субект сорси” могат да бъдат както фирми извън сектора на ИТ, така и такива, които принадлежат към него.
Разпространението на аутсорсинга извън ИТ
секторите е в непосредствена връзка с нивото
на информационните технологии в другите сектори на икономика.
Табл. 1. Предимства и недостатъци на аутсорсинга на ИТ
Самостоятелна подИТ- аутсорсинг
дръжка на ИТ
Предимства
- формален контрол вър- - финансова отговорност
ху персонала и процеза качеството на обссите в ИТ
лужване
- няма необходимост от - бърз достъп до техновзаимодействие с излогиите и лесно внедпълнителя
ряване на иновациите
- пълна прозрачност на
разходите
- гъвкав проблемноориентиран модел на ИТ;
- отпада проблема с търсенето на ИТ персонал;
-фиксиране нивото на
услугата
Недостатъци
- отсъствие на реален - опасения за загуба на
контрол над персонала
контрол над системите
- сложност при внедря- - опасения за изтичане
ване на иновации
на търговска информа- висока стойност на приция
добиване и поддържане - зависимост от достав- непрозрачност на разчика
ходите за ИТ
- необходимост от наемане на ИТ специалисти и тяхното управление

Фиг. 4. Заплащане според фактически използваната мощност при облачна ИТ

Развитието на ИТ аутсорсинга може да се
обоснове и илюстрира, при сравняването му със
самостоятелното създаване и поддържане на
ИТ инфраструктура (табл. 1). Тези предимства и
недостатъци ще имат различни нюанси, в зависимост от вида на бизнеса, неговите размери,
тенденции, развитие и други.
Анализиза на състоянието и тенденциите в
развитието на ИКТ бизнеса в България показва,
че изминалата 2013 година не се различава съществено от предходните няколко години.
Може да се отбележи обаче, че се наблюдава съществена тенденция към затвърждаване
на аутсорсинга и споделените центрове за услуги, реализирани от големи чуждестранни компании [7]. Това отново нарежда България, като
една от най-предпочитаните дестинации за този
тип услуги както в европейски, така и в световен
мащаб.
Изследването на развитието на ИТ технологиите и аутсорнигът показва, че те са взаимно
свързани. На първо място ИТ аутсорсингът е
най-бързо развиващото се негово направление.
Това развитие е непосредствено свързано с
развитието на самите информационни технологии, които вече се определят, като информационно-комуникационни. При това в качеството на

Не на последно място в това направление е
степента, в която Европейското и националното
законодателство са хармонизирани и са определили рамката на инфраструктурата за пространствени данни, които трябва да бъдат спазвани от организациите и стопанските субекти
във връзка с техни бъдещи разработки [3]. Така
например ГИС приложните софтуери, разполагат с добре развит инструментариум за прехвърляне на създадената геопространственa
информация към различни междинни формати
или към естествени формати, използвани от
други разработчици на ГИС софтуер. Наблюдават се тенденции към интегрирането на универсални среди за програмиране в различните ГИС
среди, които позволяват да се разширят заложените инструменти, предвидени от разработчика на съответния софтуер. По този начин тенденциите в разработването на приложен софту-
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ер дават възможност за аутсорсване на определени дейности по управлението, в случая на
горските територии. Естествена стъпка в тази
посока е създаването и поддържането на геопортали индексиращи наличните пространствени данни, метаданни, специализирани документи и други информационни източници, които могат да бъдат приложени в областта на управлението на организациите и стопанските субекти
за извършването на специализирани анализи,
както и като основа за разработването на локални и онлайн управленски системи или като
средство за натрупване на експертно знание [6].
Изследването показва, че в условията на
криза и стагнация, докато другите сектори на
икономиката бележат спад, или противоречиво
развитие, то ИТ аутсорсингът, бележи постоянно макар и позабавено нарастване. При това
обаче, трябва да се отбележи, че нарастването
се дължи както на увеличаване на дейността,
така и на вътрешните структурни изменения в
самите ИТ технологии, които предоставят нови
възможности в това направление.
Като отделно направление свързано с аутсорсинга на ИТ, е това за електронното управление на производствените и конкретно на технологичните процеси, което не е обект настоящата статия.

не, което се дължи, както на увеличаване на
дейността, така и на вътрешните структурни изменения в самите ИТ технологии, които предоставят нови възможности в това направление.
Основните тенденции в развитието на аутсорсинга и ИТ показва, че те са взаимно корелирани, като развитието на аутсорсинга се разширява с развитието на ИТ, като променя своята структура, а самите ИТ се развиват под влияние на аутсорсинга.
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Заключение
Пазарът на ИТ аутсорсинг продължава да се
развива, макар и при нови, по-трудни условия.
Под въздействие на силна конкуренция бизнесът все по-често се отказва от самостоятелно
изграждане и поддържане на ИТ инфраструктура, но и финансирането за аутсорсинг е ограничено.
Причините, ограничаващи по-нататъшното
развитие на пазара на аутсорсинг на програмни
услуги в България, са липсата на видим ефект
от аутсорсинга и рисковете от загуба на контрол
или изтичане на информация.
Основна тенденция е развитието на системния аутсорсинг, което се изразява в предоставяне на възложителя не на отделни услуги по
поддръжката на работата на компютърните и
информационните системи, а на реален пълен
пакет от услуги, гарантиращи непрекъсната работа на ИТ-инфраструктурата, независимо от
териториалното разположение на отделните
части на възложителя и разнообразието в техническото и програмното му осигуряване.
ИТ аутсорсингът през последните години бележи постоянно, макар и позабавено нараства-

153

АУТСОРСИНГЪТ И СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

OUTSOURCING AND CONTEMPORARY TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF
INFORMATION TECHNOLOGY
Galin Milchev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
IT is one of the most dynamic sectors of the global, regional and national economy. Simultaneously evolves and a
new management technique namely outsourcing. Development of information technology and outsourcing are directly
linked to and show accelerating influence. In addition, the development of ICT and the global network set new forms of
their outsourcing. In this direction is different degree of acceleration associated with both the information and communication technology, hardware and software outsourcing. This requires the study of trends in ICT and its interference with
outsourcing.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОДХОД ЗА ФОРМИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
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Лесотехнически университет, София
Резюме
Подобряването на качеството на образованието и обучението, в съответствие със съвременните потребности
на пазара на труда и в контекста на изграждането на икономика, основана на знанието е съществен приоритет на
Лесотехническия университет. Формирането на основните моменти от стратегията за успешно осъществяване на
подобна приоритетна цел включва изследване на съществуващата система за управление и нейните успешни
компоненти с цел цялостно усъвършенстване в контекста на подобряването на качеството и постигане на устойчивост на образователния и научен продукт в Лесотехническия университет. Целта на настоящата статия е да
изследва възможностите и обхвата на примерен подход за усъвършенстване на системата за управление на
образователна институция от калибъра на Лесотехническия университет. Разгледани са проблемите свързани с
формирането на общите и специфични цели на подобен подход, включително оценка на основните и спомагателни работни процеси, внедряване и поддържане на ISO системи за управление на качеството, интегриране и
синхронизиране на съществуващите добри практики и други. Изследването е предназначено да подпомогне разработването и внедряването на цялостна информационна система за управление, изграждане на различни електронни профили, усъвършенстване на системата за набиране на информация и обратна връзка, внедряване и
мониторинг на индикаторите от Рейтинговата система. Планираните резултати ще гарантират запазването на
водещата роля на университета в областта на предлагането на образователни и научни продукти на национално
и международно равнище.
Ключови думи: управление, обучение, качество, информационна система.
Key words: management, education, quality, information system.
JEL: D81, D83, H52, L15, M15.

ност в Лесотехническия университет, трябва да
вземат под внимание и спецификата на човешкия ресурс, с който оперират. В този контекст,
както посочва [2] е добре да се оценят и двете
страни на развитието на човешкия фактор, не
само в качеството на ресурс, но и в чисто човешки план.
Настоящата статия има за цел да изследва
подход за формиране на стратегия за усъвършенстване на системата за управление в Лесотехническия университет, която е базирана на
мерки и действия в няколко основни направления, включващи:
- Усъвършенстване на работните процеси
в университета;
- Усъвършенстване на образователния и
научен продукт на университета;
- Създаване на условия за израстване на
преподавателите и служителите;
- По-високо ниво на интегриране на информационните системи и ресурси на
университета;
- Сертифициране на Университета в различни направления – управление на качеството, информационна сигурност.

Увод
Управлението на съвременните организации
и стопански субекти, според [1], се основа на
организирането и координирането на техните
дейности от гледна точка на постигането на определени основополагащи цели. В контекста на
образованието, Лесотехническият университет
заема уникално място в българската образователна система. В него високото качество на
преподаване, постиженията в научноизследователската работа и публичните дейности са интегрирани с цел Лесотехническият университет
да е новаторски и реагиращ на нуждите обществен ресурс. Университетът се стреми към лидерство в страната и чужбина чрез увеличаващо се качество на преподаване в среда на международно признати изследователски резултати.
Тези цели кореспондират пряко, с изказаното в
[2] мнение, че мениджмънтът може би е найважната иновация през двадесети век и засяга
пряко младите и образовани хора в системата
на висшето образование, които се явяват високообразования и управленски капитал на настоящите и бъдещи организации и стопански субекти.
Същевременно въпросите свързани с усъвършенстването на управленските практики в
организациите и стопанските субекти и в част-
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На 21.07.1995 г. с решение на 37-ото Народно събрание на Република България на ВЛТИ е
даден статут на университет.
През изминалия период на развитие, Лесотехническият университет, прилага успешно редица организационни и управленски практики,
съобразявайки се, както с действащата нормативна и законова уредба в Република България,
така и с най-добрите примери в управленската
практика, възприети от водещи образователни и
научни институции в България и по света. В това отношение, Университетът притежава:
- Добре разработена и апробирана нормативна база, поддържана в актуално състояние, за целите на управлението на
отделните структурни единици и университета в цялостност;
- Разработени механизми за управление
на различни основни и спомагателни работни потоци в рамките на университетската структура;
- Натрупан експертен опит в областта на
разработването, поддръжката и използването на различни информационни системи, както и капацитет за внедряването
на нови информационни системи, позволяващи усъвършенстване на цялостната
система за управление.
Системата за управление на Лесотехническия университет е съобразена с организационната структура, която включва следните основни
и помощни звена:
- Основни звена: Факултет „Горско стопанство”; Факултет „Горска промишленост”; Факултет „Екология и ландшафтна
архитектура”; Факултет „Ветеринарна медицина”; Агрономически факултет; Факултет „Стопанско управление”; Център
за следдипломно обучение и квалификация;
- Помощни звена: Научноизследователски сектор; Дирекция „Студентски столове
и общежития”; Дирекция „Стопанска дейност”; Информационен център – Университетска библиотека, Отдел за информация, музей; Издателска къща; Университетски компютърен център; Научно образователни лаборатории и работилници;
Клиника за лекуване на животни и за
обучение на студенти; Ботаническа градина; Учебно опитни горски стопанства в
с. Юндола и с. Бързия; Учебно опитно
поле „Враждебна” – София;

Развитие на системата за управление
Лесотехническият университет – София е
единственото висше училище в Република България, което подготвя инженери по горско стопанство и лесоползване, дървообработване,
производство и инженерен дизайн на мебели,
специалисти в областта на екологията и опазване на околната среда, стопанското управление, както и ландшафтни архитекти, ветеринарни лекари и агрономи. Тристепенното обучение
в Университета, се провежда от учебната
1996/97 учебна година, като в зависимост от
срока на обучение завършилите придобиват
образователно квалификационните степени
„Бакалавър” и „Магистър” и образователната и
научна степен „Доктор”.
Както се посочва в [3], а начало на висшето
лесотехническо образование в България, се
приема 28.01.1925 г., когато в Софийския университет „Св. Климент Охридски” се открива
Лесовъден отдел към Агрономическия факултет
въз основа на решение на Академичния съвет, а
първият официален документ, с който се споменава новото име на Агрономическия факултет,
като Агрономо-лесовъден факултет към Софийския университет, е Указ № 287 (ДВ. бр.
129/07.09.1925 г.), с който се регламентират условията за постъпване на студенти в Университета.
С Указ №13475/30.09.1948 г. на Президиума
на Великото народно събрание се постановява
отделянето от Университета на Агрономическия,
Лесовъдния, Ветеринарномедицинския и Зоотехническия факултети, на основата на които се
създава ново висше учебно заведение Селскостопанска академия със седалище гр. София.
Още на следващата година Лесовъдният факултет, който до тогава е главно с биологическа
насоченост, се обявява като Лесотехнически
факултет с два отдела – Горскостопански и Горскопромишлен.
Две години по-късно, с указ №511 (08.10.1951
г.) се извършва преустройство на Лесотехническия факултет към ССА „Г. Димитров”, като се
откриват още два отдела: Експлоатационно
транспортен и Зелено градско строителство.
С Указ на Президиума на Народното събрание, публикуван в Известия на Президиума на
Народното събрание, брой 47/12-01.1953 г., от
учебната 1953/54 г., Селскостопанската академия „Г. Димитров” преустановява своята дейност, като се обособяват три самостоятелни
висши учебни заведения: Висш лесотехнически
институт; Висш ветеринарномедицински институт и Селскостопанска академия „Г. Димитров” и
трите със седалище в гр. София.

Формиране на стратегия за усъвършенстване на системата за управление
Ректорското ръководство на Лесотехническия университет, базирайки се на опита, натру-
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пан от историческото развитие и еволюцията на
организационната структура, винаги е отчитало
необходимостта от осигуряване на мерки и формиране на стратегия за:
- Подобряване на конкурентоспособността
на университета - с отчитане на необходимостта висшето учебно заведение,
въпреки своята специфика, да функционира в среда на глобализиращо се и характеризиращо се високо ниво на конкуренция национално, европейско и световно образователно пространство;
- Създаване на условия за увеличаване на
научния, образователен и кадрови потенциал на университета;
- Постигане и гарантиране на устойчивост
в глобална и конкурентна среда;
- Усъвършенстване на информационните
системи и масиви на университета.
Качественото изпълнение на тези мерки налага финансова инвестиция, която попада извън
възможностите на бюджетното финансиране на
Лесотехническия университет. Отчитайки тази
необходимост, през 2012 година, Ректорското
ръководство се насочи към търсене на възможности за осигуряването на независим финансов
ресурс, които се появиха след стартирането на
процедура BG051PO001-3.1.08 по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз. Отчитайки възможностите,
които осигурява програмата, а именно „Усъвършенстване на системите за управление във
висшите училища” по изпълнението на приоритетна ос „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, мярка на подкрепа „Подобряване качеството на услугите в
образованието и обучението”, със заповед на
Ректора на Лесотехническия университет - проф.
д-р Веселин Брезин, беше сформиран екип в
състав: доц. д-р Боянка Желязова, доц. д-р Радослав Милчев, доц. д-р Марина Младенова и
гл. ас. д-р Елена Цветкова, който да разработи
проект позволяващ усъвършенстването на системата за управление на Лесотехническия университет в контекста на основните цели на
програмата [4], а именно:
- Усъвършенстване на системата за управление във висшите училища - системи за управление на качеството, системи
за администриране на процесите, системи за информационно обслужване на
учебната дейност, системи за събиране
на информация за научноизследователската дейност и др.

-

Разработване на критерии, методи и
процедури за повишаване на качеството
на присъщите дейности на висшите училища и резултатите от тях.

Фиг. 1. Реквизити на програмата и проекта

Въпреки кратките срокове, екипът успя да успешно да интегрира стратегиите на Лесотехнически университет в рамката, предоставена от
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” и след проведеното проектно оценяване, да спечели необходимото финансиране, за
да реализира заложените в проектното предложение дейности. В резултат на това, На
5.02.2013 година, между Лесотехническия университет и Министерството на образованието,
младежта и науката беше подписан официално
договор за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, свързана с разработването на Проект
BG051PO001-3.1.08-0033 „Усъвършенстване на
системите за управление в Лесотехнически университет”.
Разработената и заложена стратегия за усъвършенстване на системата за управление,
включва следните основни и специфични цели:
- Общата цел на проекта е усъвършенстването на системата за управление и подобряване на качеството, постигане на
устойчивост на образователния и научен
продукт в Лесотехническия университет.
- Да се подпомогне разработването на документацията по управление на качеството в Лесотехническия университет, като се обучат и квалифицират служители
за внедряване и поддържане на ISO системите за управление на качеството.
- Изготвяне на списък от мерки за подобряване и развитие на основните и спомагателни работни процеси.
- Определяне на набор от функционалности, които да бъдат заложени в интегрирана информационна система (ИС) за
усъвършенстване на управлението на
Лесотехническия университет.
- Изграждане на система за събиране,
анализиране и достъп до информационни ресурси свързани с квалификацията,
мотивацията и дейността на академичния
състав и административно-обслужващия
персонал и създаване на индивидуални
електронни профили.
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-

-

-

-

Интегриране и синхронизиране на съществуващите добри практики в областта
на мотивирането на персонала.
Изграждане на профили на заинтересованите страни. Създаване на средства за
двустранна обратна връзка между заинтересованите страни и Лесотехническия
университет. Създаване на механизми за
подобряване на възможностите за вземане на крайни управленски решения.
Инсталиране, конфигуриране и пускане в
експлоатация на цялостна ИС според изготвено техническо задание, отговарящо
на обхвата на заложените по проекта
дейности и позволяващо решаването на
поставените задачи.
Разработване и внедряване на механизми и процедури за непрекъснат мониторинг на индикатори от Рейтинговата система за ВУ. Създаване на средства за
регулярни проучвания за оценката на заинтересованите страни. Изграждане и
апробиране на модели за: определяне на
себестойността на дейностите извършвани в Лесотехническия университет;
оценяване на ефективност; измеримост и
достигнато ниво на съответствие с критериите в Рейтинговата система.
Проучване на търсенето на продуктите,
създавани от Лесотехническия университет.
Синхронизиране на съществуващи и нова
информационна система.
Популяризиране на целите и резултатите
от проекта

и използване на информацията за предприемане на своевременни адекватни
действия за повишаване качеството на
образователния и научен продукт, създаван от университета Лесотехнически университет.
- Дейност 5. Развитие и интегриране на
информационните ресурси за повишаване на качеството на управлението в Лесотехническия университет.
- Дейност 6. Повишаване качеството на
университетските дейности и продукти в
съответствие с критериите в Рейтинговата система за висшите училища.
- Дейност 7. Изграждане на механизми за
адекватно управление чрез икономизиране и оценка за ефективността на дейностите присъщи на Лесотехническия
университет.
- Дейност 8. Проучване на търсенето на
образователния и научен продукт, създаван от ЛТУ и оценка за него от всички заинтересовани страни.
- Дейност 9. Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни
критерии в управленската система на Лесотехнически университет.
- Дейност 10. Информиране и публичност
на проекта.
Ориентировъчните данни за целевата група
по проекта са посочени на фиг. 2. Целевата група включва студенти и представители на академичния и административно-обслужващия персонал, като количествените измерения са определени въз основа на засегнатия брой представители на групата, които ще възползват от резултатите получени по проекта, включващи интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност, осъвременяване и анализ на основните и спомагателни
работни процеси, повишаване на мотивацията
на персонала и информационната система за
управление на връзките със заинтересованите
страни от образователния и научен продукт на
Университета.

Основни измерения на проекта
Одобреният проект, осигури на Лесотехническия университет финансиране в размер на
430472,62 лева, като съфинансирането от страна на бенефициента е в рамките на 0%. Финансирането е предназначено целево за изпълнението на следните основни дейности:
- Дейност 1. Усъвършенстване и развитие
на стандарти и процедури, включващи и
измерими индикатори, за управление на
качеството в ЛТУ.
- Дейност 2. Анализ и подобряване на основните и спомагателните работни процеси в Лесотехническия университет.
- Дейност 3. Развитие на системите за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите в Лесотехнически университет.
- Дейност 4. Управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни

Фиг. 2. Параметри на целевата група
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-

Повишаване на компетентността, мотивацията и стимулиране на кариерното
развитие на персонала.
- Разработени политики за развитие на човешките ресурси и по-ефективното им
управление.
- Изграждане на електронни профили на
заинтересованите страни и механизми за
достъп до профилите.
- Изградени механизми и средства за
двустранна обратна връзка между заинтересовани страни и Лесотехническия
университет.
- Изградени механизми за анализ на набираната информация и канализиране на
информационните потоци в рамките на
структурата на университета, подобряващи възможностите за вземане на крайни управленски решения.
- Инсталирана и работеща информационна система на модулен принцип, осигуряваща механизми за усъвършенстване на
управлението.
- Семестриално изготвяни SWOT анализи.
- Сравнителен доклад отчитащ резултатите от рейтинговата система и разработените анкети.
- Създадена и апробирана Балансирана
карта за управление и оценка за ефективността на дейностите присъщи на
университета.
- Повишаване на конкурентоспособността
на Лесотехническия университет в единното образователно пространство.
- Синхронизиране на работата на внедрената и съществуващите информационни
системи.
- Разработено методично пособие и обучение на персонала на Лесотехническия
университет.
Реализацията на посочените резултатите,
ще се осъществява при стриктно спазване на
мерките за визуализация и публичност зададени
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като пълната информационна поддръжка на проекта ще се осъществява през информационен сайт, достъпен на адрес:
http://www.ltu.bg/a/nav/university/university/1002, в
рамките на официалния сайт на Лесотехническия университет.

Успешното разработване и приключване на
проекта, ще бъде гарантирано от включването
на експерти - представители на академичния и
административно-обслужващ персонал в следните направления:
- Водещ одитор в областта на ISO системи
за управление на качеството - 1 брой;
- Вътрешни одитори в областта ISO системи за управление на качеството - 20
броя, като се предвижда част от тези
одитори да преминат процедура по обучение и сертифициране в областта на
стандарта ISO 9001;
- „Научноизследователска дейност”;
- „Бизнес планиране и анализ”;
- „Човешки ресурси”;
- „Връзки с обществеността”;
- „Система за информационно обслужване
на учебната дейност”;
- „Балансирана карта за управление”.
Подходът за усъвършенстване на системата
за управление, включва и създаването и внедряването на интегрирана информационна система с основни модули:
- Прием на студенти;
- Академична програма и ресурси;
- Учебен отдел;
- Финанси;
- Анализ, управление и планиране.
Заключение
Формираната стратегия за усъвършенстване
на системата за управление в Лесотехническия
университет, базирана на използването на използването на външни източници на финансиране по процедура BG051PO001-3.1.08 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, предвиждат
редица мерки, които ще подобрят конкурентоспособността на висшето учебно заведение, както в рамките на националното образователно
пространство, така и в рамките на Европейското
образователно пространство. Основните резултати, които биха се получили в следствие на
успешното реализиране на проекта, включват:
- Реализирана процедура по сертифициране на Лесотехническия университет по
стандартите ISO 9001 и ISO 27001.
- Дефиниран обхват на интегрирана информационна система за усъвършенстване на системите за управление на качеството, за администриране на процесите за информационно обслужване на
учебната дейност и за събиране на информация за научноизследователската
дейност.
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Abstract
Improving the quality of education and training into the context according to the modern needs of the labour market
and into the context of building a knowledge-based economy is one of the major priorities of the University of Forestry.
The formation of the main points of the strategy for successful implementation of such a priority include survey of the
existing management system and its components to successful overall improvement in the context of improving the quality and sustainability of educational and scientific product Forestry University. The present paper investigates the opportunities and the range of a sample approach improving the management of the educational institution commensurable
with the University of Forestry. The formation of the general and specific objectives of such an approach and related issues have been discusses, including assessment of the main and auxiliary workflows, implementing and maintaining ISO
management systems, integration and synchronization of existing best practices and etc. The study was intended to help
the development and implementation of a comprehensive management information system, development of different
type electronic profiles, improvement of the system for data collection and feedback, implementation and monitoring of
indicators of national rating system. Planned results will ensure the preservation of the University of Forestry leadership
in offering educational and scientific products at national and international level.
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