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72. Ас. Вехбие Балиева 

(ВТУ „Св. св. Кирил и Методий") 

Билингвизмът на турскоезични деца 

в предучилищна възраст 554 
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73. Ст. преп. Светлана Тодорова (ИУ - Варна) 

За някои тенденции в развитието 

на съвременния френски език 560 

74. 8ешог 1ес1игег оГ Еп§Н8П Маг^агйа Сепоуа 

(Лшуегзку оГ Есопопнсз, Уагпа) 

ГтрНсайопз ог*Есо1оип5т Беуеюртеп!: 

т Ви1§апа Вазес! оп С1аз5 ЗШсИез 566 

75. СТ. преп. Мимоза Тодорова (ИУ - Варна) 

Динамични процеси в деловия дискурс 575 

76. СТ. преп. Таня Атанасова (ИУ - Варна) 

Концептът „бедствие" и неговата актуализация 

в българските медии 582 

77. Преп. Светлана Гроздева (ИУ - Варна) 

Фактори, влияещи върху качеството 

на обучение по чужд език 588 

78. Преп. Силвена Ставрева, 

преп. Катерица Пенева (МУ - Варна) 

Ниският езиков регистър в клиничния 

дискурс - методически аспекти 594 
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Секция VII 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ 
И СТРАТЕГИИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

Проф. д.з. Наталья Харадзе 

Учебньш университет 8Е11- Тбилиси, Грузия 

1Уогк „Мапа%ег5 го1е т сотфШз тапа%етепГ 13 аЪои1 согфШз аг'тщ 

апд. ЗемеЬртеШ ге%и1агШез. вфси11 ргоИет Из саизт$ геазоп /огтиШюп 

(ог рагНез о/' 1ке согфШ, 1ка1 аз а ги1е 1з (Из^шзей. Тке /осиз 13 оп зоте 

51Щ%ез1юпз мгкгск зкоиМ Ье сопзШгей аз тапа§ег аз \че\1 аз етрЬуее. 

Гог тапа%етеп1 о/ог^апкаНоп согфШ зИиаИопз, Из раПшраМ раШез 

зкоиМапшег 1ке/о11ошп§ диезИопз: Шеге 13 (ке геа1 геазоп о/сопрШ саизе? 

Ша( ме зкоиМ с1о? УИкеп ас1? Ном/ м?е зкоиМ ас1? 

КесоттепйаНопз м>Ш ке1р аз тапа%егз аз м>е11 аз етр1оуеез, т огйег (о 

ауогй согфШз. 1п ех1гете сазе тапа%е соп/Ис(. 

Ключевме слова: конфликт, организация, конфликтоген, деловьге от-

нашения, прогрозирования. 

Управление конфликтньши ситуациями является довольно важ-
ньш и сложньш процессом. Вникнуть в суть конфликта одинаково 
необходимо, как руководителю, так и рядовому работнику За его по-

явлением следуют определеннью закономерности, посредством ко-
торьгх возможно понять сущность конфликта и ликвидировать его в 

зародьпие. В конфликтах подразумевается столкновение противопо-

ложннх тенденции в взаимоотношениях людей и их формальнмх и 

неформальньгх объединений в психике отдельного человека".
1 

Для сторон, участвующих в конфликте, сложнейшей проблемой пред-

ставляется формулировка главньгх причин его возникновения, которая в 

основном маскируется, из-за чего сторонн, участвующие в данной ситу

ации, способни воспринять только поверхностнью причини. 

Существуют много причин, провоцирующих конфликти в орга-

низациях, отличающихся по своей природе. Конфликта, возникшие в 

разнмх ситуациях, по динамике развития схожи друг с другом, но мьг 

не должнь1 забьтать, что каждьш из них характеризуется индивиду-

альной причиной возникновения. Она может бьпъ, как объективной, 

так и субъективной. Часто причиной возникновения конфликта явля

ется конфликтоген. Каждьгй член организации обязательно должен 

Пайчадзе, Нугзар. Управление персоналом. Издательство Тбилисского универси

тета, Тбилиси, 2009, с. 334. 
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продумать и не допустить игнорирование закономерности зскалации 
конфликтогена; сущность которого состоит в том, что конфликтогену, 

направленному к человеку, часто противопоставляется более силь-

ньш конфликтоген, поскольку „пострадавший" старается компенсиро-

вать психологическое поражение, на обиду отвечает обидой, что ста-

новится возможньш с использованием более сильного конфликтоге

на. Первнй конфликтоген часто возникает спонтанно, независимо от 

воли участника, а затем начинает свое действие закон зскалации кон

фликтогена и конфликт становится неизбежньш. 

Конфликтоген часто представляет собой проявление агрессии. 

В деловнх отношениях необходимо, чтобм руководитель разбирался 

в качествах человека, он должен понимать, что сотрудник с повн-

шенной агрессивностью является конфликтньш и должен восприни-

маться, как „ходячий конфликтоген". Руководитель должен уметь 

управлять агрессивньши людьми, проявлявшихся, как по природе, так 

и по ситуации. 

Возникновение конфликтогена сопутствует проявлению згоизма 

в любой форме. Когда згоизм в человеке достигает до доминанта, он 

существует только для собственного „я" и игнорирует интереси дру-

гих. В окружении такого человека вьюока вероятность возникновения 

конфликтов. В деловмх отношениях не менее опасньши являются 

альтруистн, которне ориентируются на интереси других и часто при-

нятое ими решение наносит ущерб их же благополучию. Их действия 

часто внзивает протест членов группь1. 

Причиной конфликта в организации часто является нарушение 

тех или иннх правил. Зто естественно, поскольку правила создаются 

для того, чтоби избежать конфликт. При личной или общественной 

деятельности любого типа важно соблюдение тех или иннх правил -

будут зто правилами зтическими, деловмх отношений, дорожньши, 

гехнической безопасности или другими. Действие в определенннх 

правилах и пределах снижает вероятность возникновения конфликта. 

В организации сотрудники стремятся достичь преимущество. 

Стремление к преимуществу должно осуществляться по такой фор

ме, чтоби не имело место унижение чужого достойнства. Именно 

скромность, способность слушать других, воспитание, вежливость, 

культура делиться знаниями, соблюдение норм поведения, возвнша-

ет человека. 

С целью избегания конфликта, человек должен уметь обуздать 

агрессию, избегать стресс. Деловне люди часто подавляют агрес-

сию логическими средствами. Логическое мншление связано с рас-

ходом большой знергии, что подавляет и снижает змоциональннй фон. 
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'С целью успешното управления конфликта и его избегания, не

обходимо сформулировать формулу конфликта. Возникновению конф-

пикта предшествует конфликтная ситуация, которая представляет 

собой скопление противоположннх мнслей, содержащих реальнне 

первопричинн конфликта. В конфликтной ситуации велика вероятность 

возникновения инцидента, за которим следует конфликт, которнй пред

ставляет собой столкновение противоположннх интересов и позиции. 

Формула конфликта принимает такой вид: „конфликтная ситуа

ция + инцидент = конфликт".
2
 Главной функцией руководителя являет

ся разрешение конфликта. В практике, в большинстве случаях дело 

заканчивается исчерпанием инцидента. После исчерпания инциден

та, возможно, чтоби конфликтная ситуация не только осталась, но и 

обострилась, что, со своей сторони, увеличивает вероятность воз

никновения нового конфликта. 
В такой ситуации необходимо, чтоби руководитель поставил вер-

ний диагноз, что подразумевает основательное изучение ситуации и пос

ле глубокого анализа сделать правильние внводн, поскольку, чем зф-

фективнее управление конфликтом, тем конструктивнее его результат. 

Надо отметить, что конфликт имеет не только отрицательную 

сторону. Конфликт может бить конструктивньш (творческим) и дес-

груктивним (разрушительньш). Следовательно, первнй приносит ус

пех, а другой ущерб. Позтому, руководитель должен бнть заинтере

сован в не избегании конструктивного конфликта, вместе с зтим, при 

рассмотрении позиции, рождается компромиссное решение, находят 

деловой творческий подход, что положительно влияет на зффектив-

ность работа организации. А все вншеизложенное создает наилуч-

шие условия для развития организации. 
Успешннй руководитель заранее предугаднвает конфликт и в 

лучшем случае заранее ликвидирует его. Позтому управление конф

ликтом руководитель начинает с его прогнозирования. „Прогнозиро-

вание конфликта означает обоснованное предположение о возможном 

возникновении и развитии конфликта в будущем"
 3 

В процессе прогнозирования, прежде всего, устанавливаются 

причини, внзивающие конфликт. В организации зто может бить не-

видача зарплатн, нежелательнне условия труда, неправильная орга

низация труда, несоответствие прав и обязанностей работников, не-

ритмичность труда, неудобньш график труда, неисправность техники, 

2
 Шеинов В П. Искусство управлять лкадьми. „Харвестб", 2005, с. 257. 
з Библиотека публичното служащего „Управление конфликтами", подготовлено и из-

цано проектом по программе развития ООН. Тбилиси, 2005, с. 50. 
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нарушения сроков по снабжению ресурсами, несправедливое распре де

ление обязанностей, низкий уровень дисциплини, неправильная фор
мулировка цел ей и т.д. 

Исчерпание конфликта способствует совершенствованию управ

ления организации. А обострение конфликтов занижает авторитет ру

ководителя, напрягает обстановку в коллективе и внзнвает противо-

стояние между сотрудниками. Позтому от руководителя, его стиля и 

своеобразия управления зависит созданная в организации психологи-

ческая атмосфера, что обусловливает снижение или наоборот - по

вишение риска возникновения конфликта. 

Довольно часто создается конфликтная ситуация по вине руко

водителя. Часто бнвают случаи, когда руководитель нарушает слу-

жебннй зтикет, грубит, внражает надменность и в общем виражает 

неуважение в отношении подчиненннх, также не внполняет обеща

ния, часто критикует других, нарушает права подчиненннх, злоупот-

ребляет положением, скривает важную информацию, провоцирует 

конфликт между подчиненннми. В целом принципом управления та-
кого руководителя является „разделяй и властвуй" 

Часто руководитель игнорирует соображения подчиненннх, по

скольку не понимает, что мисли каждого человека являются ценньши. 

Надо отметить, что некоторне руководители часто прибегают, 

как к незаслуженному поощрению, так и наказанию. Во многих орга-

низациях не существуют никакие механизми наказания и поощрения. 

При зтом, часто большее внимание уделяется наказанию, чем поощ

рению, однако операции по наказанию не представляется внходом из 

положения. Особенно важннм является установление правильних 

ставок заработной плати сотрудников, поскольку если в общее дело 

свой малнй вклад вносят отлетнне работники, а в зарплате имеет 

место уравнивание, тогда конфликтная ситуация неизбежна. 

Причиной конфликта часто становится решение руководителя 

извне обновить кадри, тогда как внутри организации довольно много 

успешних сотрудников. С одной сторонн, в зто время происходит на-

полнение организации новими идеями, а с другой сторонн, у людей 

возникает чувство безнадежности о своем будущем. Уменьшается 
надежда на продвижение. 

Часто бнвают случаи, когда руководитель болезненно воспри-

нимает рост авторитета подчиненного. Такое отношение становится 

причиной противостояния между руководителем и подчиненннм. В 

такой ситуации нет сомнений на то, чью сторону займет коллектив. 

Общая и безадресная критика со сторонн руководителя, часто ста
новится причиной нового конфликта. 
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Довольно тяжело воспринимается со сторонн подчиненннх пре

бивание в информационном вакууме. Оно становится причиной мно-

гочисленних сплетен, что накаляет атмосферу между людьми. 

С целью управления конфликтной ситуации в организации необ

ходимо, чтоби участвующие в ней сторонн ответили на следующие 

вопросн: В чем реальная причина конфликта? Что делать? Когда на-

чать действовать? Как поступить? 

Совершенно недопустимо оставлять без внимания конфликтную 

ситуацию. Зто то же самое, что оставить в пустом доме зажженную 

свечу. Аналогия между пожаром и конфликтом довольно ясная: чем 

скорее будет обнаружена проблемная ситуация, тем меньше усилий 

понадобятся для ее решения. 
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ГЛОБАЛЬНЬЕЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЯ 

Проф. д.з.н. Юрий Пасичник 

Черкасский государственньш 

технологическийуниверситет, Украйна 

Глобализованний мир в начале XXI в. демонстрирует чрезвн-
чайно нестабильнне темпн зкономического роста о чем свидетель-

ствуют даннне табл. 1' 

Таблица 1 

Темп прироста реального внутренего продукта 

(процентное изменение к прьщедущему году) 

Страни 

ЕС 
Область Евро 

(17 стран) 

Болгария 

Германия 

Греция 

Франция 

Италия 

Англия 

Япония 

Г0ДЬ1 

2002 

1,3 

0,9 

4,7 
0,0 
3,4 
0,9 
0,5 
1,8 
0,3 

2005 

2,0 

1,7 

6,4 
0.7 
2,3 

1,8 
0,9 

3,1 
1,3 

2008 

0.3 

0,4 

6,2 

1Д 
-0,2 

-0,1 

-1,2 

-0.3 

-1,0 

2009 

-4.3 

-4,3 

-5,5 

-5,1 
П -1 

-2,7 

-5,1 

-3,5 

-5,5 

2010 

2,0 

1.9 

0,2 
3,7 
-3,5 

1,5 
1.5 
3,0 
4,4 

2011 

1.6 

1,5 

2,2 
3.0 
-5,5 

1,6 
0.5 

1,7 
-0,9 

2012 

(прогноз) 

0,6 

0,5 

2,3 
0,8 
-2,8 

0.6 
0,1 
1,5 
1,8 

Конец X X в. ознаменовался нови ми особенностями, оценки ко-
горнх достаточно содержательно охарактеризовали Б. Кузик и Ю. 
Яковец в шеститомнике „Цивилизации: теория, история, диалог, буцу

щее"
2
, а таюке в глобальном прогнозе которнй подготовили российс-

кие и казахские учение „Буцущее цивилизации" на период до 2050 г. 
(в десяти частях)

3 

1
 Ьйр://еигоз1а1.ес.еигора.еи 

2
 Кузьж. Б. Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущие: Т. II. Буцущие цивили

зации и геоцивилизационнью изменения / Б. Н. Кузьпс. - М.: ИНЗС, 2006. ТIV. Перс

пективи становления интегральной цивилизации. //М.: ИНЗС, 2009. (\ууАУ.ки2ук.ш) 
3
 Глобальньш прогноз „Буцущие цивилизации и стратегия цивилизационного обще

ства". М.: Минск, 2009. 
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Зти особенности заключаются в следующем: 

завершение двухсотлетнего цикла индустриальной мировой ци

вилизации, вступление в период ее завершения, которая била 

ознаменована кластерами, глобальннми кризисами (знергозко-' 

номическими, технологическими, зкономическими, геополити-

ческими, социокультурннми) и становления новой гуманно-

ноосферной, интегральной мировой цивилизации; 

завершается пятисотлетний цикл четвертого поколения локаль-

ньгх цивилизации, которне существовали с доминированием 

западной цивилизации и становления пятото поколения, кото-

рое базируется на многополярном мировом строении и парт-
нерстве цивилизации; 

начало перехода от исторического суперцикла в динамике гло-

бальной цивилизации, которнй включал три родственних ми-

ровьгх цивилизации (средневековую, ранееиндустриальную и 

индустриальную) к третьему историческому суперциклу, ко
торнй базируется на новнх принципах

4
. 

Учение приняли активное участие в разработке новой пародиг-
мн глобального общественного развития. 

Отдельнне черти интегрального общества описани в работе П. 
Сорокина „Главние тенденции нашего времени"

5 

В работе американското футуролога 3. Тофлера „Третья волна"
6
, 

а также в последующих его произведениях определени основнне ха

рактеристики третьего зтапа мировой цивилизации. 

Капитализм, которнй достиг определенних успехов в зкономи-

ческом развитии в XVIII в. - первой трети X X в., уже к концу X X в. 

исчерпал свои зкономические, социо-психологические, зкологические 

ресурси и превратился в тормоз последующего цивилизационного 

развития. Мировие финансовне кризиси конца X X в.- начала XXI в. 

являются убедительним подтверждением. 

Стратегия устойчивото развития - зто система взаимосогласо-

ванннх, управленческих, зкономических, социальних, природоохран-

ньгх мероприятий, направленньгх на формирование системи обществен-

ньгх отношении на принципах доверия, партнерства, солидарности, кон

сенсуса, зтических ценностей, безопасной окружающей средн, наци-

ональних источников духовности. 

4
 Яковец, Ю. О глобальной стратегии устойчивого развития на базе партнерства ци
вилизации. М. 2006. 

5
 Бюлетень Международното Нобелевского зкономического форума. 2010. № 1. (3) 
том 1.с. 415-416. 

6
 Тофлер, Злвин. Третья волна. // М.: АСТ, 1999. 

25 



Устойчивое развитие определено О О Н как стратегическое на

правление развития мировото сообщества на XXI в. 

Главнне проблеми, которне преобладают в начале XXI в. и тре-

буют стратегическото решения: 

Зкологические - изменение климата, в частности потепление в 

традиционно холодннх регионах Земли и похолодание - в теплих; цик

лони, извержения вулканов, „озоновне дири" 

Зкономические - систематические банкротства хозяйствующих 

субъектов, массовне увольнение работников, в частности в внсоко-

развитнх странах Франций, Италии, Германий, уменьшение динамики 
ВВП, рост инфляции. 

Социо-психолгические - постепенная деградация молодежи, 

потеря общечеловеческих ценностей, культивирования страха, наси
лия, пренебрежение к окружающим. 

Медщинские - усиление распространения угрожающих болез-

ней, снижение иммунитета среди молодих слоев населения. 

Цемографические - увеличение расслоения в доходах населе

ния, между протяженостью жизни в развитнх странах и странах кото

рне пнтаются сформировать основи демократическото общества. 

Знергетические - уменьшение запасов знергии приводит к рез-

ким ценовнм колебаниям, финансовнм спекуляциям с знергоносите-
лями в регионах мира. 

Финансовъге - резкий рост государственного долга не только в 

странах, которне развиваются - Греции, Исландии, но и в зкономи-
чески развитнх - С Ш А , Франций, Италии. 

Согласно известним научннм подходам стратегии развития раз-

рабатнваются международними организациями, правительственнн-
ми структурами или группами учених. 

Глобальнне стратегии устойчивото общественного развития 
базируются на таких злементах (рис. 1) 

Решения 

международннх 

организации 

Глобальнне стратегии розвития 

Модели 

розвития 

Отдельнне теории, 
концепции 

предложение 

ученнми 

Теория 

устойчивого 

розвития 

Рис. 1. Злементм глобальньгх стратегии развития 
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Рассмотрим зти злементи в такой последовательности. 

Решения международних организации Международнне орга

низации под згидой ООН, начиная с 1960 г. регулярно разрабатнвают 

стратегии зкономического развития на 10 лет. Последняя программа, 

по которой отчитался ООН - Международная стратегия развития, 

которая бнла утверждена Генеральной Ассамблеей ООН на четвер-

тое десятилетие на 45 сессии 21 декабря в 1990 г. (1991-2000 гг.) 

В 1972 г. в Стокгольме под згидой ООН состоялась Первая кон

ференция по охране окружающей среди и развития, но как показали 

последующие годи мировое сообщество серьезно зти проблеми тог

да еще не восприняло. 

Только в 1986 г., когда пришло понимание нависшей над челове-

чеством угрози, в частности зкономической, чему способствовали 

собнтия на Чернобнльской АЗС (Украйна) в 1986 г., бнла создана 

международная комиссия по охране окружающей среди и развития 

под руководством тогдашнего премьер-министра Норвегии Гру Брун-

дтланд, которая занялась разработкой „Глобальной проблеми изме-

нений" и предложила новую стратегию развития мировой цивилиза

ции под названием „8из1атаЪ1е аеуеюртепг" что означало „стабиль-

ное развитие"
7 

Официальное подтверждение стратегия устойчивото зкономичес

кого развития получила на второй конференции в 1992 г. в Рио-де-Жа-

нейро по проблемам окружающей среди. В 1992 г. били задеклариро-

вани 27 рекомендаций по соблюдению зтой стратегии, которую под-

держали 179 стран мира. 

На конференции также били принята социальная программа „По-

вестка дня на XXI век" относительно реализации зтой стратегии. 

В 1997 г. в Киото (Япония) било подписано международное со-

глашение, так назнваемнй „Киотский протокол", где предусматрива-

лось уменьшение вредних вибросов в атмосферу которне внзнвают 

„тепличннй зффект" с соответствующими обязательствами. Зтим 

документом предусматривалось уменьшение вибросов до 2008-2012 

гг. в сравнении с 1990 г. на 6,7 и 8% для Японии, С Ш А и Европейското 

Союза соответственно. Но С Ш А так и не ратифицировали зтот доку

мент до сегодняшнего дня. 

В 2000 г. ООН приняла „Декларацию тнсячелетия" где били 

принятн 6 фундаментальннх ценностей - свобода, равенство, соли-

дарность, терпение, уважение к природе, общая обязанность. 

7
 Филиппенко, А. С. Цивилизационньге изменения зкономического развития. // К.: Зна

ние Украинм, 2002, с. 190. 
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В 2004 г. бил принят Сан-Саульский консенсус - „Стратегии раз

вития в условиях глобализации мировой зкономики"
8 

В 2008 г. била принята Дохинская декларация о финансировании 

развития, которая предусматривала искоренить нищету, обеспечить 

поступательннй зкономический рост и поощрять устойчивое разви

тие по мере перехода к справедливой зкономической системе. 

Кроме сугубо зкономических стратегии О О Н инициировала раз-

работку еще порядка 30 стратегии по самим разним направлениям 

общественной деятельности. В частности в 2005 г. Международная 

организация стандартизации организовапа процесс разработки стандарта 

180 26000 „Руководство по социальной ответственности" где предус-

мотренн цели, роли и направления социальной ответственности. 

Над зтим стандартом работало 397 специалистов из 76 стран
9 

Модели развития. В настоящее время конкретизированн и обоб

щени следующие модели стратегическото развития (табл. 2)
1 0 

Таблица 2 

Модели стратегического развития 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Название 

Китайская (Китай, 
Вьетнам, Монголия) 

Рнночннй социализм 
(Куба) 

Венгерская (Венгрия) 

Польская 

(шоковая терапия) 

Характеристики 

Иногда називают „модель государственного 
корпоративизма" которая предусматривает 
формирование рнночннх отношении в условиях старой 
командно-административной системи 

Постепенннй трансформационний переход, которнй 
характеризуется сохранением государственного 
контроля за размещением ресурсов, собственностью и 
управлением 

Модель „бархатной революции",характерезуется 
постепенньш зволюционньш переходом к рьшочньш 
отношениям путем взаимоувязанннх превращений, 
которне начинались еще при 
командно-административной системе. 

Жесткая модель с резкими изменениями 

зкономического состояния и социальннми 
потрясениями. 

8
 ^V^VVV.ип.о^§/Ш/с1оситеп^/о!ес1/5ао_раи1о_сопеп5и5 

9
 Новьш международньш стандарт О социальной ответственности 180 26000. [Елект-

ронний ресурс]. Режим доступа: Ьир://о!ао!51.к1еу.иа/1по!ех.рЬр/пе\У5/1-1а1:е51;-пе̂ 5/ 

56_26000150. 
10
 Белорус, О. Г., Д. Г. Лукяненко. Глобальнме трансформации и стратегии развития. 

Монография. К.: Ориянск, 2000, с. 266. 
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Чехословацкая 

Прибалтийская 

Российская 

Украинская 

Ориентируется на „бархатную революцию" и старне 

традиции рьшочной культурн, функционирует в 

условиях полного фронтального разгосударствления 

зкономики и значительннх зкспортних связей. 

Незначительнне масштабн зкономики при 

зффективном использовании факторов внешней 

помощи для стабилизации производства, потребления 

и финансово-ден ежной системи 

Формальная приватизация и разгосударствление. 

Традиционнне связи в обществе остаются 

Комплекс зкспериментов, реформ, которне есть 

незавершенними 

Отделънъге теории, концепции, предложенньге ученъгми. 

Начиная со времен средневековья ученнми разрабатнвались отдель
нне концепции, теории, которне обосновнвали направления развития 

конкретното госуцарства или отдельной группи государств. 
В определенннх случаях учитнвался лишь определенннй сег

мент проблеми, в частности человеческий фактор. 
Теория Маслоу предусматривает иерархическую потребность 

человека, которая включает 5 блоков. Если потребности человека не 
удовлетворяются, то наступает фристриция - разочарование, апатия, 
которая в конечном результате ведет к уменьшению общественной 

активности. 
Теория Зигберта фон Флуда предусматривает, что главним смис-

лом жизни человека является флайм. Пате - коротко и сущностно -
„пламя" достаточно многозначное английское слово, славянский ана
лог которого определенним образом охватнвает лишь одно значения 
из целого перечня значений, а именно - заимствование одного пере-
носного значения - „вспишка" (отрицательних змоций, чувств) и 
вспихнуть, вспилить" („флеймить") - во время спора вспихивать 
как спичка с переходом от теми дискуссии на личности спорящих. 

В теории мотивации к трудовой деятельности Люгки Ланг пре-
дусматривается, что любие действия работниками должни бить 

осмнсленннми.
11 

Уменьшение терминов зкономического роста в конце /и-х гг. Л А 
в ухудшение зкологической ситуации внзвали беспокойство мирово
то сообщества и в 1968 г. группа бизнесменов и ученнх основали по 
инициативе А. Печчеи Римский клуб - международную организацию, 
основой работи которой било изучение глобальних проблем челове-

" Жигалов, В. Т., Л. М. Шаманська. Основи менеджменту \ управлшсько'1 д1яльност1. 

Шдручник. -К.: Вищанкола, 2004, с. 223. 
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чества, в том числе устойчивото развития и разработка путей реше

ния зтих проблем. В 1972 г. группа ученнх под руководством Донелли 

и Дениса Медоузов при участии Йогана Рандерса и В. В. Беренса 

представили доклад „Предели роста"
12
. 

Согласно зтому докладу следовало, что через 75 лет мировое 

сообщество ждет глобальная катастрофа - снрьевне ресурси, в ча

стности знергетического использования исчерпаются, возникнет про

блема с питьем, зкологическое равновесие нарушится. 

Согласно зтой программн бил предложен „нулевой рост", что 

означало отказаться от темпов зкономического, демографического 

роста с целью зкономии ресурсов. 

Анализ существующих теории и концепции свидетельствует, что 

на практике они оказались не совсем пригодннми для обеспечения 

устойчивото мирового развития о чем свидетельствуют результатн 

мирового финансовото кризиса первого десятилетия XXI от. 

Теория устоичивого развития. В настоящее время сформиро-

валась как результат анализа допущенньгх погрешностей. Она, в из-

вестной степени, учитивает ситуацию что сложилась и базируется 

на комплексном системном подход е. 

Основнне положения зтой теории таковн: 

учет индивидуальннх особенностей развития конкретннх 

стран; 

расширение доступа на мировне финансовне ринки; 

учет зкологических проблем; 

обеспечение развития демографических процессов; 

- переход на социально рнночние методи ведения хозяйства. 

В дальнейшем еще необходимо согласовать на межгосудар-

ственном уровне условия, форми, методи, направления реализации 

стратегии глобального развития, которая будет базироваться на соот-

ветствующей теоретической базе. 

12
 Медоуз, Д. X., Д. А. Медоуз. Рандерс И. За приделами роста. // М.: Изд. Группа 

„Прогресс". 1994, с. 448. 
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ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА 

И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА БЪЛГАРИЯ 

Проф. д-р ик.н. Юлия Дойчинова, 

проф. д-р ик.н.Иван Кънчев 

Университет за национално и световно стопанство - София 

Подходът ЛИДЕР е част от Общата селскостопанска политика 
от началото на 90-те години на миналия век. С него се насърчава 
модел на развитие на селските райони, основан на инициативи на ме
стните общности. Ендогенният тип развитие предполага набор от прин
ципи, които дават приоритет на иновациите, на развитието на малкия 
бизнес, на участието на местните общности и насърчаване на изпол
зването на локалните ресурси. Отличителна характеристика на под
хода ЛИДЕР е доверието във възможностите на населението, живее
щи в селските райони, както и в способността им да открият това, 
което е най-добре може да се адаптира към тяхната околна среда, 
култура и традиции. 

Цел на доклада е да се оценят проблемите на създаване на пуб-
лично-частните партньорства - местните инициативни групи - в сел
ските райони на страната и се представят възможности за подобря

ване на тяхното функциониране. 

За разлика от предшестващи подходи за регионално развитие, 
подходът „отдолу-нагоре" е ориентиран към консенсус, към няколко 

нива на вземане на решения, към динамични взаимодействия на раз
лични участници, включително на гражданското общество, към пре
оценка на междуотрасловите връзки и др. Подходът ЛИДЕР се осно

вава на субсидиарност и партньорство. Тези два принципа според ня
кои автори

1
 са в основата на създаването на местна инициативна гру

па (МИГ), в ролята й на ръководител на проекти, осъществявани от 
трите категории на местни заинтересовани страни (самоуправление
то, предприемачи, асоциации). М И Г като вид партньорство е система 
на формализирано сътрудничество, основано на правно обвързващи 

1
 СпеуаНег Р., М.-С. Маиге!, 2010, РоПсу Тгапз&г огЧЬе Ьоса! Беуеюртет Мос1е1. 
Тпе Ьеасюг Рго&гат 1тр1етеп1а1юп т Сеп1га1 Еигореап соипглез, Ке§юпа1 ЗгисНез 
АззойаНоп Ашша! 1п1егпагюпа1 Соп&гепсе, Рйсз, Нш^агу, 24*п -2б1:п Мау 2010. 
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договорености или в официално организирани кооперативните работ
ни отношения и взаимно приетите планове сред редица институции

2 

Такова определение е твърде общо, но конкретизирането му е силно 
затруднено главно поради различията в националните правни систе
ми, използването на разнообразни формални правни структури на парт
ньорство, както и поради голямото разнообразие от функции и задачи. 

М И Г е партньорство, свързано с територията. По своята същност 
тя е доброволна отворена коалиция на лидери от различни публични 
сектори (териториално самоуправление, неправителствени организа
ции, фирми, държавни институции, училища и т.н.), които заедно под
готвят и практически реализират дългосрочни цели за местно разви
тие и вземат решения за икономически, социални и екологични про
блеми на определена територия

3
 (ЕЙаегтап е! а1.2004, Ригтапюе^сг

4 

2011). Привличането на местното население е един от основните 
стълбове на ЛИДЕР и местните инициативни групи имат ключова роля 
да стимулират развитието на територията, а не само да я админист

рират (БиЪозг
5
, 2008, стр. 7). 

Принципът на партньорство предполага участието на местните 
заинтересовани страни в разработването на стратегията за развитие и 
нейното изпълнение. Чрез колективните участници в МИГ, чрез подхо
да Л И Д Е Р се децентрализират публичните действия, доколкото е 
възможно. С оглед на това, анализът на условията, при които се образу

ват на МИГ, както и разглеждане на техния състав и начини на функци

ониране е актуална тема за прилагането на Общата селскостопанска 

политика и развитието на селските райони. Все повече автори подчер

тава, че ЛИДЕР-правила не бива да се възприемат като „граматика", 

която просто трябва да бъдат научена, че създадените по тях проекти 

не са рецепти „до ключ" за неоригинални универсални проекти. Истин

ската цел на подхода ЛИДЕР са именно иновациите в стратегическото 

мислене липсва
6
 [Баг§ап, Зпискзтшг, 2008]. Копирането на ЛИДЕР ре

цепти, без да приема философията на подхода отдолу-нагоре означава 

просто имитация на нов подход към развитието. 

2
 ОЕСО, 1990, Ьоса1 РагШегзМрз Гог Кига1 Беуеюртепт, р. 18. 
3
 ВМегтап А., Кагюг В, Зегайп К., 82тщ1е1зк1 Р, 2004, Вш1(Ип§ рагШегзМр. А ргас1лса1 

тапиа1. РоНзп Епу1гоптеп1:а1 РагШегзМр РоитМюп. Кгаку\у. 
4
 Ригтапюе\У1С2 М., Еппапст§ епсю^епоиз сюуеюртегй т гига1 агеаз: 1пе 1тр1етеп1айоп 

огЪЕАОЕК рПо1 рго§гатте т Ро1апс1,\У*гос1ау̂  Шгуегзку оГЕпУ1гоптеп1а1 апс1 УГе 

8с1епсез ̂ ерагйпеп! ог*Зрайа1 Есопоту. 
5
 БиЬоз!; М., Вш1о!т§ Ше 1еггйогу, Еигореап Сотгшззюп, 2007, Вез* ргасИсез ЬЕАБЕЯ 

+ 9/2008, 
6
 Баг^ал, Ь. ЗпискзпжЬ, М. ,2008, ЬЕАВЕК апс! тпоуайоп, 5осю1о§1а КигаНз 48,271 -294. 
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Осъщественият преход в приложението на подхода ЛИДЕР в 

началото на 2007 г. - от ниво Европейска комисия на национално ниво 

постави редица проблеми пред реализацията му главно в новите стра-

ни-членове на ЕС. Независимо от опитите за отразяване на национал

ните особености, редица изследователи (Оогюп, НиЬЬага, НиЬЬага
17 

2009) смятат, че липсата на сближаване в социално-икономическите 

условия на селските райони в новите държави-членки и утвърдени 

държави-членки е причина О С П да не се вписва в условията на Цен

трална и Източна Европа. По тези причини всеки анализ и оценка на 

приложението на подхода ЛИДЕР и предложения за адаптирането му 

към особеностите на селските райони на съответната страна може 

да бъде принос към успешното му реализиране. 

В процеса прилагане на подхода ЛИДЕР в България могат да 

бъдат разграничени три основни периода -пилотен, подготвителен и 

същински, които имат различни целите, проблемите и резултати. 

Първият от тях обхваща периода 2003-2007 година, когато са 

реализирани няколко проекта за създаване на знания, умения и сдру

жения на местните жители, за организиране на местни инициативни 

групи и административен капацитет за изготвяне на стратегии за ме

стно развитие. Те са насочени главно към малки общини в необлаго-

детелствани райони и целта им е апробиране на дейностите и подго

товка на местните общности за прилагането на подхода ЛИДЕР, как

то и за създаване на партньорства на териториите на няколко общини. 

В този смисъл началният период има характера на пилотен период за 

изграждане на капацитет на локално равнище. 
Вторият период е от 2008 до 2011 година, когато се осъществява 

подготовката за приложението на подхода ЛИДЕР на територията на 

селските райони на цялата страна. През 2008 г.и 2009 г. са проведени 

две процедури за одобряване на проектни предложения по под-мярка 

431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност 

на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в 

селските райони". На тях са кандидатствали 136 проекти за територии 

за създаване на МИГ, 75,6% от които са утвърдени. По този начин са 

създадени условия за формиране на 103 М И Г в 25 области, които об

хващат територията на над 147 общини, намиращи се в селските райо

ни на България. Двадесет и два от бенефициентите по проектите за 

създаване на МИГ, т.е. 2 1 % от тях са неправителствени организации, 

7
 ОоПоп М С НиЬЬагс!, Ь. НиЪЪагй. ТЬе &11у оГЕигореап Шюп РоИсу ТгапзГег: №Ьу 

Ле Соттоп А§пси1Шга1 РоИсу (САР) Ооез по! ГИ Сеп1га1 ап<1 Еаз*ет ЕигореДе§юпа1 

ЗшсИез.43:10,1305-1317. 
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а останалите 81 бенефициента са общини. В областите Видин, Сливен и 
София няма създадени МИГ. Общо проектите по под-мярка 431 -2 покри
ват приблизително 6 8 % от територията на селските райони. В резултат 
са надминати очакванията, съдържащи се в Програмата за развитие на 
селските райони да се подготвят поне 60 потенциални МИГ, от които 
поне 50 по-късно трябва да бъдат подпомагани по мярка 41 „Прилагане 
на стратегии за местно развитие" и под-мярка 431 -1 „Управление на МИГ, 
придобиване на умения и постигане на обществена активност в терито
риите на избрани и одобрени Местни инициативни групи."

8 

Проблеми по сключване на договорите, удължените срокове, 
трудности с началното финасиране на дейностите от страна на общи

ните и други организационни проблеми, свързани с недостатъчния 
административен капацитет са причина да се реализират 90 проекти 
(87,4% от утвърдените). 

Най-често местната инициативна група е създадена на терито
рията на една община (55%). В голяма част от тези случаи броят на 

населението е близък по стойност с долната граница на критериите за 
население, което е причина за ниските оценки по този показател при 

кандидатстване с проекти за стратегии за местно развитие. Дваде
сет и една от създадените М И Г обхващат територията на две общи
ни, а девет функционират на териториите на три общини. Едва 3 % 

формираните М И Г обхващат териториите на четири общини. 

Всички проекти за създаване на М И Г и разработване на страте
гиите за местно развитие, включват максималния брой дейности, фи

нансирани по мярка 431-2, а продължителността на преобладаващата 
част от проектите е 20 месеци. По-кратки периоди са избрани само 

за райони, които са били включени в проекти през подготвителния пе
риод (преди 2008 г.). 

На основата на проведено анкетно проучване в рамките на из

следователски проект
9
 основните проблеми на създаването и дейнос

тта на партньорствата в селските райони могат да бъдат групирани в 
следните области: 

^ Липса на опит в изпълнението на подобни проекти, както от 
страна на бенефициентите и експерти в МЗГ; 

^ Дълги срокове, заложени в нормативните документи за възста

новяване на направените разходи и същественото им удължа-

8
 Програма за развитие на селските райони в България (2007-2013 г.) 

Проект № 28/2009, Възможностите на подхода Л И Д Е Р за развитие на на жизнеспо

собни селските райони и защита на природните ресурси, Университет за национално 
и световно стопанство, София. 
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ване от страна на Министерство на земеделието и храните и 

най-вече от Разплащателната агенция. Това в условията на 

икономическа криза и редуцирани общински бюджети сериоз
но затрудни дейността на редица М И Г ; 

^ Неколкократни промени в нормативната уредба в хода на из
пълнението на проектите; 

^ Трудности при намирането на местни лидери и в мобилизира

не на обществеността, за да участват във форуми и дейности 

за определяне на стратегическите цели на региона; 

^ Недоверие на местните жители за достъп до публичното фи

нансиране по мерките на Програмата за развитие на селските 
райони; 

^ Ограничен брой експерти в подготвителната мярка, което зат

руднява провеждането на някои дейности във времето, както 

и прилагането на еднотипни решения в някои от разработени
те проекти за стратегии; 

^ Затруднени комуникации с Министерство на земеделието и 

храните и Разплащателната агенция и необходимост от пове

че прозрачност на процедурите по мерките; 

^ Голям период от време между изпълнението на първите дей

ности по създаване на местен капацитет и практическото на

чало на реализирането на стратегии за прилагането на местно 

равнище - повече от 3, и за някои области - вероятно на 4 

години. Това е предпоставка за появата на недоверие и отказ 

от намеренията за развитие на определени дейности на потен

циалните участници в проектите, посочени в местни страте

гии за развитие. 

През този период, М И Г разработиха и представиха своите стра

тегии за развитие на районите. Първата покана за прием на проекти 

по мярка 41 приключи в края на август 2010 г, като бяха представени 

са стратегии за местно развитие, разработени от 67 местни инициа

тивни групи. В края на октомври 2011 г. от тях са одобрени стратегии 

за местно развитие на 16 МИГ. Това са едва 2 4 % от кандидатства

щите с население от 455,8 хил. жители. Най-многобройни са одобре

ните стратегии на М И Г на територията на една община (62%), 19,25% 

обединяват териториите на две общини, 12,5% от М И Г са на терито

рията на 3 общини и 6,25% е на територията на 4 общини. Тези данни

те от показват, че преобладават М И Г с брой жители на територията 

между 20 и 30 хиляди жители. Преобладаващата част от М И Г ус

пешно са реализирали проекти по подготвителната мярка 431-2. В 

същото време 25%) от утвърдените стратегии ще се реализират от 
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публично-частни партньорства, които не са финансирани по 431 -2, т.е. 
без публично финансиране на разработването на стратегиите им за 
местно развитие и регистлачията на МИГ. 

Третият етап при процеса на същинско приложение на подхода 
ЛИДЕР е периода след 2011 г. Неговото основно съдържание е реа
лизацията на стратегиите за местно развитие чрез организиране и 
провеждане на процедури по прием и избор на проекти по различните 
мерки от Програмата за развитие на селските райони. В момента със 
закъснение от повече от година спрямо първоначалните разчети стар
тира избора на експерти за оценка на проектите, а в половината от 
местните инициативни групи и приемът на самите проекти. 

Преди няколко месеци започва изпълнението на мярка 421 

„Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" за тези 
МИГ, които ще стартират изпълнението на стратегиите си за местно 
развитие, финансирани по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за 
местно развитие" и мярка 431-1 „Разходи за управление, придобиване 
на умения и постигане на обществена активност" -за избраните МИГ. 

На базата на оценката на процеса на създаване на М И Г в Бълга
рия могат да бъдат направени следните обобщени изводи: 

^ Независимо от натрупания практически опит в прилагане на 
правилата и механизмите на подхода ЛИДЕР и повишаване 

капацитета на общностите и заинтересованите лица в селски

те райони да планират и използват финансови ресурси чрез 

работа в мрежа, създаването на публично-частни партньор

ства се съпътства от множество проблеми от администрати
вен, финансов и експертен характер. 

^ Успешната реализацията на стратегиите за местно развитие 

на териториите на М И Г до голяма степен зависи от добрата 

организация на публично-частните партньорства на територи
ята на всяка М И Г 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА АНАЛИЗА 

НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Доц. д-р Анита Атанасова 

Икономически университет-Варна 

Стопанска дейност под различна форма е съществувала от зо
рата на човешката цивилизация. Ако приемем най широкото опреде
ление за анализ като разделяне, фрагментиране, обособяване на час
ти, на съставни елементи с цел по доброто изучаване, разбиране, уп
равление на дадено явление или обект, то някаква форма на анализ е 
съществувала по отношение на стопанската дейност, паралелно с ней
ното развитие. Оформянето на съвременните подходи към стопанс
ката дейност се провокират от нуждите на пазарното стопанство. Те 
довеждат до оформяне на научните дисциплини на съвременния етап. 
За различните направления на науката и практиката, засягащи етапа 
на пазарно стопанство, моментът на възникване е различен, но той е в 

диапазона 15-20 век
1
. В този период от време се е оформил и ана

лизът на стопанската дейност на предприятието според изискванията 
на икономическо развитие и обективните конкретни нужди на дадени 
потребители на информация. Целта на настоящия доклад е да очер
тае някои водещи тенденции в развитието на анализа на стопанската 

дейност на предприятието в началото на 21 век. 
Има изключително разнообразие от понятия ползвани във връзка 

с анализа на стопанската дейност на предприятието - „финансово 
стопански анализ"

2
, „финансово стопански анализ на предприятието"

3 

„финансово счетоводен анализ"
4
, „финансово счетоводен анализ на 

1
 Съвременната теория на финансовото счетоводство се основава на обобщаващия 

труд на Лука Пачоли „Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропор-

ционалностите" от края на 15 век-1494 г.; Управленското счетоводство, маркетингът 

и други съвременни икономически дисциплини са оформени през 20 век като такива. 
2
 Чуков, К. Финансово стопански анализ. Университетско издателство „Стопанство", 

София, 2011; Иванова, Р., Л. Иванов. Финансово-стопански анализ. София, „Тра-

кия-М", 2008. 
3
 Тимчев, М., Ю . Велков. Финансово-стопански анализ на предприятието. Практичес
ки курс, София, „Тракия-М", 2006. 

* Костова, Н. Финансово счетоводен анализ. „Актив -К", Варна, 2010. 
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предприятието"
5
, „икономически анализ"

6
, „корпоративен анализ"

7
 и 

други. Терминологичната разлика е обвързана с разлика в обхвата, 

методите, измерителите, целите, мащаба, обектите и потребителите 

на информация на съответния анализ в една или друга степен. В пос

ледните години като синоними се ползват анализ на стопанската дей

ност и бизнес анализ
8
 На пръв поглед тези два термина са идентич

ни. По наше мнение, обаче, „бизнес анализ" отразява по точно специ

фиката на анализа на стопанската дейност на предприятието в етапа 
на развита пазарна икономика. 

Обикновено при анализа на стопанската дейност на предприятие

то се очертават две основни направления на анализ, които са негови 

съставни елементи: вътрешен управленски анализ (маркетингов ана

лиз, анализ на изпълнението на плана, анализ на осигуреността и изпол

зването на производствените ресурси, анализ на разходите и себестой

ността, анализ на зависимостта разходи - обем - печалба, анализ на 

ефективността на стопанската дейност) и вътрешен и външен финан

сов анализ (анализ на абсолютните и относителни показатели за ефек

тивност и рентабилност, анализ на ликвидността и платежоспособност

та, анализ на финансовата устойчивост, напрежение и риск, анализ на 

използването и обращаемостта на капитала, рейтингови оценки)
9
 Но 

освен показателите характеризиращи всяка една от двете гледни точ

ки, винаги е съществувал и стремежът за създаване и ползване на ин

тегрални показатели. Интегралните показатели имат стремеж да кон

центрират в себе си най-важната информация в един показател за състо

янието на компанията. Няма универсално признат най-добър показа

тел, но се счита че следните показатели в най-голяма степен отразяват 

концентрирано ключови промени в състоянието на компанията: 

1. Остатъчен доход (Ке§1с1иа1 1псоте - Ш ) 

Я1 = Счетоводна печалба - Този разход за възнаграждение на 

инвестицията на вложителите на капитал, който те считат за справед-
лив и очакват да получат. 

Годоров, Г. Финансово счетоводен анализ на предприятието. „Гея- принт" Варна 
2008. 

Белев, Д. Икономически анализ прогнозиране и планиране в предприятието., Фор-
ком", София, 2000. 

Трифонов, Т. Корпоративно счетоводство. „Сиела", София, 1998. 

Иванова, Р. По въпроса за теоретичните основи на финансово стопанския (бизнес) 
анализ. Годишник на ИДЕС 2010, София, 2010, с. 367-402. 

Иванова, Р. По въпроса за теоретичните основи на финансово стопанския (бизнес) 

анализ. Годишник на ИДЕС 2010, София, 2010, с. 392; Трифонов, Т. Корпоративно 
счетоводство. „Сиела", София, 1998, с. 24. 
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Показателят не е достатъчен да се вземем крайно решение, но 

има сигнална функция за потенциални заплахи за стабилността на ин

вестицията. Показателят е бил създаден в края на 18 век от Р. Ха-
милтън

10
. 

2. Рентабилност (възвръщаемост) на собствения капитал 

(Ке*игп оп Е^и^гу - К О Е ) 

К О Е = Чиста печалба: Собствен капитал 

Счита се че този показател изразява в най-висока степен интере

сите на собствениците на капитала, на инвеститорите, защото презум

пцията при пазарното общество е, че всеки собственик инвестира с цел 

получаването на възвръщаемост в максимален размер. Горният кое

фициент показва каква възвръщаемост се полага на единица вложен 

капитал от собствениците.-Полученият резултат не означава че соб

ствениците ще получат дивиденти в изчисления размер или могат да 

продадат акциите си на тази цена. По скоро този показател в развитие, 

в динамика показва доколко ефективно се ползва вложеният капитал от 

собствениците и влияе на пазарната оценка на компанията. Коефици

ентът е бил създаден като водещ интегрален коефициент на системата 

Дюпон от Франк Доналдсън Браун в началото на 20 век. 

3. Икономическа добавена стойност (Есопогшс Уа1ие асШеа 

- ЕУА) и пазарна добавена стойност (Магкег Уа1ие АсМес! 

-МУЕ)
1 1 

ЕУА = Оперативна печалба след данъци - (Собствен капитал*-

Цена на собствения капитал) 

М У Е = Пазарна капитализация- Балансова стойност на инвес

тирания дългосрочен капитал (т.е. собствен капитал и дългосрочен 

привлечен капитал)
12 

Идеята на тези два показателя е да отразят пазарните движения 

на стойността на компанията, а не само и не главно счетоводната й 

стойност. Основен аргумент при въвеждането им е бил дългосрочни

ят интерес на акционерите към бъдещето на компанията. Бъдещето 

на компанията не може или е трудно да се анализира на база на чисто 

счетоводна информация, която е главно историческа и не отразява 

10
 НатШоп, К. Ап ШтойисХюп 1о МегсЬапсНге, 1777, ЕсИпЬиг§Ь, сйес1 Ьу 81о1о\уу, Негуе, 

ЬеЬа5, Мюпае11, Вт% Уиап, Ртапс1а1 Ассоипип^ апд Керогип& 8ои1п \Уе51еп1 Сеп§а§е 

Ьеатт§, 2010, р. 674. 
1
' Има и други начини за изразяване на тези два показателя, но тук са показани възможно 

най- опростените и най- популярни подходи към тях. 
12
 Има вариант при който се взема под внимание само собствения капитал. 
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пазарните тенденции. Освен това счетоводната информация може да 

бъде манипулирана в значителна степен. Поради тази причина пока

зателите работят със свободен паричен поток (паричният поток се 

приема като по-слабо подлежащ на манипулиране от начисленията). 

Показателите са въведени в края на 20 век (1991) от американска 

консултантска компания 81:егп $1:елуага апс1 Со
1 3
 В последствие са 

възникнали и други варианти на тези показатели като Парична доба

вена стойност и Акционерна добавена стойност. Представеният кратък 

обзор на интегралните показатели подсказва, че търсенето на все по 

точни обобщаващи показатели за оценка състоянието на предприяти

ята ще продължи и в бъдеще. 

Цвете основни направления на анализа на стопанската дейност 

на предприятието - като външен и вътрешен, главно в количествени 

(преобладаващо стойностни
14
) измерители, в последните години търпят 

процес на сближаване. От една страна все повече предприятия си 

дават сметка, че вътрешният управленски анализ е неразривно свързан 

с финансовия анализ и те взаимно се допълват за изграждане на обща 

представа за предприятието. Особеност във връзка с анализа на фи

нансовото състояние, познат главно като анализ типичен за външните 

потребители на информация, е че той може да се прави от вътрешни

те потребители на информация на много по кратки периоди отколкото 

анализа на база официални финансови отчети - например на месец. 

Друга особеност, предизвикана от наличието на възможността за 

извличане и ползване на вътрешна информация е прилагането на анали

тичните коефициенти за структурни звена по-малки от цяло предприя

тие - например за секторната информация: географска или производ

ствена и организационна или за поделения, клонове, които нямат ста

тут на юридически лица и не изготвят отделни отчети. Съществува и 

възможността за максимално детайлизиране, анализ на факторите в 

случай на дефинирана управленска необходимост. За външни потре

бители на информация това е в значителна степен недостъпно ниво на 

анализ, а за вътрешните потребители на информация подобен анализ 

може да се окаже изключително важен за вземане на управленски 

решения. 

13
 С. Веппей 8*е\уагс1 III, ТЬе С>ие51 *ог Уа1ие, Нагрег СоШпз, 1991, с̂ еа* Ьу 31о1о^, 

Негуе, ЬеЬаз, МюЬае11, От^Уиап, Ртапс1а1 Ассоип1;т§ апс! Яерог1т§, 5ои1п Шез1;ет 

Сеп§а§е Ьеагшп§, 2010, р. 674. 
14
 Над 5 0 % от прилаганите показатели са стойностни. N661% А. Б.; Уа§п1, В. апс! УоиеИ, 

N. Еп&грпзе Регтогтапсе Мапа§етеп1: ТЬе 01оЬа18Ме о й е АЛ. Огас1е апс! СгапйеШ 

ЗсЬоо1 оШапа§етеп1, 2008, т. 2 от Изводите. 

Ьйр:/М\у\улйп.еп§.сат.ас.ик/реор1е/ас1п 1000/ 
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От друга страна външните потребители на информация все по

вече и повече биха желали да имат информация за стратегията на 

предприятията, за възможността им да бъдат действащи в бъдеще, 

за субективните намерения на мениджмънта, за секторна информа

ция по отношение на предприятието, за информация по отделни клю

чови обекти - преустановявана дейност, активи подлежащи на про

дажба, права върху природни ресурси, сделки със свързани лица, пре

оценки и др. Това е информация задължително оповестявана в годиш

ните отчети по М С Ф О (Международни стандарти за финансово отчи

тане). Процесът на разширяване на обхвата на информация във фи

нансовия отчет на предприятията е толкова значим, че вече се публи

куват мнения за това, че финансовите отчети би следвало да се 

превърнат в бизнес отчети
15
 Това се отчита като желана и навремен

на тенденция на фона на почти постоянна глобална икономическа кри

за и неуспеха на съвременния счетоводен модел да предостави адек

ватна информация на заинтересованите потребители. Липсата на ин

формация за икономическите процеси или неправилното й интерпре

тиране имат пряка връзка с необходимостта от осъвременяване на 

анализа на стопанската дейност и превръщането му в елемент за ком

плексно ефективно икономическо управление. Естествено е анализът 

на бизнес отчети да бъде бизнес анализ, ако успее да достигне нуж

ното ниво на всеобхватни, разнопосочни, адекватни обобщения. Стре

межът за анализ на риска от несъстоятелност, извършване на опера

тивно -тактически и стратегически анализ съществува и при вътреш

ния и при външния анализ
16
. 

Въпреки развитието на теорията на анализа в последните години 
се забелязва разминаване, липса на синхрон между теория и практи

ката. Мнението на всички специалисти се консолидира около твърде

нието, че анализът на стопанската дейност на предприятието е много 

важен за неговото успешно развитие, но на практика анализ се прави 

рядко, в малко на брой предприятия - обикновено това са големи пред

приятия със многогодишни традиции или предприятия с чуждо учас

тие в капитала. Причините за това са много и различни: трудоемкост 

на процеса по анализ, липса на подготвени специалисти, липса на за-

интерисовани потребители на информация, недостиг на нужната ин

формация и аналитични техники, липса на разбиране и тълкуване на 

15
 Филипова, Ф. Финансовото счетоводство и качеството на финансово-счетоводната 

информация. Стено, Варна, 2012, гл. 1, гл. 2. 
16
 Иванова, Р. По въпроса за теоретичните основи на финансово стопанския (оизнес) 

анализ. Годишник на ИДЕС 2010, София, 2010, схема на с. 392. 
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получените резултати, фрагментарност и кампанийност в приложени

ето на анализа. Цялостният, системен, регулярен анализ на стопанс

ката дейност на предприятието си остава едно добро пожелание за 

по-голямата част от предприятията в България. Макар и в различен 

контекст, съществуващите проблеми във връзка с бизнес анализа са 

били дефинирани и от икономистите в развитите пазарни икономики. 

Поради тази причина през 2003 г. е основан Международния институт 

по бизнес анализ със седалище в Торонто. Той издава периодично 

ръководства по бизнес анализ, след обширна световна открита дис

кусия по поставените въпроси, като първото такова ръководство е 

издадено през 2005 г., а последното засега ръководство е от 2009 г. 

Според това ръководство бизнес анализът е комплексно понятие -

съвкупност от множество аналитични техники, етапи, задачи за по

стигане с цел да се получи най-пълна аналитична картина за едно 

предприятие със средствата на количествения и качествения подход. 

„Бизнес анализът е набор от задачи и техники, използвани като 

свързващо звено между заинтересованите страни, за да се разбере 

структурата, политиките и операциите на една организация, и да се 

препоръчат решения, които позволяват на организацията да постигне 

целите си."
17
 Аналитичните техники са изключително много и постоян

но се увеличават. По долу е представено обобщение на най ползвани

те аналитични техники в различните етапи на бизнес анализа. Пред

ставените подходи в световен план са толкова много, че се е наложи

ло тематичното обобщаване по направления на сходни техники. 

17
1п1егшйюпа1 ГпзйШе оГ Визтезз Апа1уз15, ТЬе Ош<1е го Ле Визтезз Апа1уз1з Воо!у 
оГКпошюо^е (ВАВОК), Уегзюп 2.0, 2009, р. 10. 
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Таблица 1 

Аналитични техники и връзка с етаните на бизнес анализ
18 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Аналитични техники 

Мозъчна атака 

Бизнес правила 

Системи с променен 
контрол 

Комуникационни нужди и 
медиен анализ 

Мениджмънт на 
конфигурирането 
(хранилище) 

Матрица на покритие 

Етапи на бизнес анализ 
ВАР & М 

Бизнес 

анализ, 
планиране и 
мониторинг 

* 

* 

* 

ЕА 

Анализ на 
пред

приятието 

* 

Е 
Извли

чане на 
инфор
мация 

* 

КА 

Анализ по 
специфични 
изисквания 

* 

8А& V 
Оценка на 
решенията 

и 
валидиране 

* 

К М & С 
Мениджмънт 
на изисква
нията и 

комуникация 

* 

* 

* 

* 

1п1егпа1юпа11п8йЧи1:е оГВизтезз Апа1уз1з, ТЬе Сшс1е1о 1Ье Визтезз Апа1уз15 Вос1у о1*Кпош1ес!§е, Уегзюп 2.0 Ргате\Уогк, 2007, р. 14. 

В А В О К от 2009г. в значителна степен повтаря тези техники, като ги обобщава в по малък брой групи. В А В О К е 263 страници и не 

е възможно неговото представяне в рамките на настоящия доклад. Поради ограничение в обхвата не е възможно описание на 

представените техники и етапи на бизнес анализа. 



7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Моделиране на данни 

Анализ на решенията 

Декомпозиране 

Анализ на документи 

Оценка на околната среда 

(външна и вътрешна), вкл. 

8\УОТ 

Модел на събитие (на 

състояние) 

Финансов анализ 

Фокус група 

Анализ на пропуските 

Анализ на целите 

(стратегически карти, 

различни видове 

Балансирани карти за 

оценка) 

Интерфейс анализ 

Интерфейс идентификация 

Интервю 

Доклад за дефекти и доклад 

по специфични въпроси 

Доклад за измерители 

Нефункционални 

изисквания 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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23 Наблюдение 

24 ' 
1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Зрганизационно 

моделиране 

Персонални профили и 

профили на потребители 

Модел на процес 

Изработване на прототип 

Уъркшоп за изисквания 

Ретроспекция 

Обратен инженеринг 

Алтернативни сценарии и 

индивидуални случаи 

Дефиниране на обхвата 

(диаграми) 

Структурирана разходка 

Преглед 

Матрица на проследяване 

Тестване за приемане от 

потребители 

Моделиране на интерфейс 

за потребители 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

и 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



На база на изложеното до тук може да обобщим: 

1. Бизнес анализът е по точно и по-комплексно наименование на 

анализа на стопанската дейност на предприятието. В този израз -

„бизнес анализ", имплицитно са заложени няколко елемента: 1. Това е 

анализ на ниво предприятие по смисъла на Закона за счетоводство
19
, 

защото бизнес се прави на това ниво - обособена икономическа еди

ница. Не е прието да се ползва понятието „бизнес" за стопанската 

дейност на регион или държава; 2. Ползвайки изразът „бизнес ана

лиз" се предполага че водещата цел на съответното предприятие е 

максимална икономическа изгода, достигане на максимална печал

ба. Това е целта която пряко или косвено обуславя причината за съще

ствуване на всички икономически субекти при пазарното общество 

според общата икономическа теория. Не всяка стопанска дейност е 

насочена към оптимизиране на печалбата - например такава цел не 

се поставя при планово регулираното стопанство от времето на соци

ализма или при нестопанските предприятия. При наличие на относи

телна яснота за целите, може да има и по голямо единство на подхо

дите и тълкуването на резултатите. 3. Бизнес анализът не се ограни

чава до финансово счетоводния или до оперативно техническия про

изводствен анализ на дейността на предприятието, не е нито само 

вътрешен нито само външен, не е само с финансови или само с коли

чествени показатели. Той включва всички посочени направления, както 

и множество различни гледни точки, техники, обекти, нива на обоб

щения и времеви хоризонти. Това е факт, тъй като всичко което може 

да бъде полезно за оцеляването и просперитета на бизнеса, а от тук и 

за самото предприятие, следва да се ползва. Без да се подценява 

теорията, считаме, че при бизнес анализът акцентът е върху очерта

ване на прагматично ориентирана съвкупност от качествени и коли

чествени подходи за анализ на стопанската дейност на предприятие

то на всеки етап от неговото функциониране и на всеки етап от взема

не на решения, с цел достигане на оптимална стабилна печалба в 

дългосрочен план и/или други управленски цели, начертани от ръко

водството. Това е анализ по обекти, по процеси, по отрасли, по регио

ни, по функционално предназначение, детайлизиран и обобщен, но ви

наги на ниво не по високо от това на предприятие; в статика и динами

ка; предварителен текущ и последващ. В този смисъл считаме, че 

бизнес анализът е съществена част от стратегическото ниво на уп

равленското счетоводство - Оценка и управление на представянето 

19
 Чл. 3, ал.2 от Закона за счетоводство. Обнародван ДВ, бр. 98 от 2001 п, последно 
изменение ДВ, бр. 99, 2011 г. 
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на предприятието
20
, независимо дали е оформен като самостоятелна 

научна дисциплина или като негов интегрален елемент. 

2. Бизнес анализът
21
 се ползва главно от количествени техники 

за анализ - както съвсем опростени техники от рода на сравнение, 

балансов способ, аритметично изчислявани коефициенти, така и из

ключително усложнение нелинейни оптимизационни модели, подходи 

на статистическия анализ, на теория на вероятностите и пр. В после

дните години, обаче, нараства интереса и търсенето на алтернативи 

за анализ. Насърчава се включването на все повече неколичествени 

подходи в съчетание с количествените, за да се допълни цялостната 

картина за предприятието и да се задълбочи разбирането за пробле

мите и възможностите за решаването им. Количествени аналитични 

техники не се отричат, но те се допълват от инструментариума на 

мениджмънта и маркетинга с типични неколичествени (качествени) 

техники за бизнес анализ. Това е едно логично развитие на процесите, 

защото потребителите на информация от анализа са лица, които тряб

ва да вземат решения на базата на направения анализ и изводи. Уп

равленските решения са винаги субективни, въпреки стремежа за 

обективизиране. Факт е, че декларираните цели и намерения на ме

ниджмънта не съвпадат с избора на критерии за количествена оценка 

на представянето, каквито предполага технократската логика
22
 По

ради тази причина наличието на неколичествени подходи за анализ 

може само да допълни, да подпомогне вземането на адекватно уп

равленско решение, според поставената цел. А това е всъщност и 

целта на анализа на стопанската дейност на предприятието. 

3. Бизнес анализът ползва количествени и качествени показате

ли и количествени и качествени измерители. Количествените показа

тели винаги имат количествени измерители (стойностни, натурални, 

трудови, смесени), но качествените показатели могат да имат както 

количествени така и качествени измерители. Пример за показатели 

които са качествени, но имат количествени измерители са показате

лите за ефективност в широк смисъл
23 

20
 Реггогтапсе еуа1иайоп апс! Реггогтапсе тапа§етеп1. Преводът на български език е 

неточен поради лингвистични ограничения. 
21
 Ползваме изразът бизнес анализ като по- точен според нас от „анализ на стопанската 

дейност на предприятието". 
22
 Кее1у, А. В., В. Уа§1п апс! N. УоиеИ. Еп1егрпзе Реггогтапсе Мапа§етепг: ТЬе 01оЬа1 
Згате отЧпе Агт. Огас1е апо! СгапйеМ 8споо1 оГ Мапа§етеп1:, 2008, т.7 от Изводите, 

пггр ://\ту/. Шп. еп§. сат. ас. ик/реор1е/ас!п 1000/ 
23
 Чуков, К. Финансово стопански анализ. Университетско издателство „Стопанство", 

София, 2011,с. 8. 
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4. Бизнес анализът има стремеж да представи комплексна кар

тина за състоянието на предприятието в миналото, настоящето и бъде

щето, чрез използване на всички възможни техники за управленски 

анализ, на база на съществуващата икономическа и неикономическа, 

количествена и качествена, вътрешна и външна информация. Той се 

прилага както от външни, така и от вътрешни потребители на инфор

мация за дейността на предприятието. Стремежът е всяка заинтере

сована страна да си осигури максимална информация—пряко или чрез 

анализ от своята гледна точка. 

5. Бизнес анализът се прилага на всеки етап от управлението на 

предприятието - вземане на решение, организиране и изпълнение, 

мониторинг и контрол, отчетност и последващо въздействие както и 

на всеки етап от одита на едно предприятие. 

6. Бизнес анализът има за цел да подпомогне управлението при 

изпълнение на целите поставени от ръководството и от мениджмънта 

- т.е той има оперативна и стратегическа насоченост. Във връзка с 

това, аналитичните резултати, представени чрез количествени и ка

чествени показатели, могат да бъдат както много детайлизирани, така 

и силно окрупнени, отчитайки гледната точка както на предприятие

то, така и на външната среда (главно пазара). 

7. Употребата на бизнес анализа се обезмисля, ако не може да 

даде адекватна насока, съвет, направление за бъдещите действия по 

управление на предприятието. В този смисъл акцентът се измества 

все повече и повече от техниката на изготвяне на анализ към изводи

те и препоръките, които могат да се дадат на база на анализа. Очаква 

се че лицата извършващи бизнес анализ могат да формулират такива 

изводи и препоръки. Това не сваля отговорността от управлението и 

ръководството за взетите от тях решения на база на анализа, но уве

личава изискванията към предварителната и последяваща подготов

ка на анализаторите. Проблемът пряко рефлектира върху оформяне

то на научни дисциплини и преподавателски курсове в университети

те. Необходимо е освен обновено съдържание те да имат и нова фор

ма - все повече с елемент на тренинг, ситуационни игри, решаване на 

казуси, самостоятелна творческа работа от страна на студентите. 

8. Обединяването на различни техники и подходи не отхвърля 

необходимостта от задълбочено развитие на отделните направления, 

от оформянето им като научна или професионална специализация. Това 

разграничение, дефиниране, профилиране в значителна степен вече е 

направено. Липсващият елемент е връзката, комплексният подход. 

изграждането на цялостна система, която да ползва предприятието 

по отношение на анализа на неговата дейност. В този смисъл бизнес 
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анализът има ролята да обедини подходи, обекти, процеси, техники, 

нива на обобщения, времеви разрези и интереси за да се създаде ця

лостен възможен инструментариум за по добро характеризиране на 

причините за състоянието на предприятието и възможностите за не

говото развитие, от гледна точка на различни потребители на инфор

мация. 
Анализът на стопанската дейност на предприятието се възприе

ма преди всичко като логически и математико-статистическа систе

ма от методи за изследване движението на стойността в рамките на 

преобладаващата икономическа парадигма. Този анализ може да е 

вътрешен или външен от гледна точка на наличната информация, ней

ните потребители и прилаганите функционални направления за ана

лиз. Без да се изоставя този подход, съвременните условия налагат 

обогатяване и разширяване на съдържанието на анализа на стопанс

ката дейност на предприятието. От една страна се включват все по

вече качествени техники за анализ (в допълнение на традиционните 

количествени), търси се връзка между тактически и стратегически 

аспекти, между различни управленски цели, времеви аспекти, нива на 

обобщение, а от друга страна все повече се интегрират подходите на 

външния и вътрешния анализ, заостря се вниманието към начините на 

събиране, извличане, обобщаване и интерпретиране на информацията 

за анализ. Тази тенденция налага в последните години да се въведе 

понятието „бизнес анализ", не просто като модерна словесна креату-

ра, а като израз на нов интегрален етап от развитието на анализа на 

стопанската дейност на предприятието. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ 

С УЧЕТОМ РИСКА 

Цоц. к.з.н. Любовь Петрова, доц. к.з.н. Юлия Финогенова 

Российский зкономический университет 

„Г.В. Плеханова" - Москва, Россия 

Резюме 

Рассматривается стратегическое позиционирование в сфере бизнес-

процессов российской компании. Представлени основньге параметри авто-

матизированной модели бюджетирования деятельности зтой компании. 

Исследованьг три основньгх подхода кучету фин ансового риска вменеджмен-

те компании. Приведена регрессионная модель (1), по которой дан прогноз-

нъшрасчет денежного потока и прибьши компании с учетом рисков. 

Ключевме слова: автоматизированная модель бюджетирования, 

стратегия, риск, финансовът поток сучетом рисков, прибътъ. 

Для практической реализации проблем учета полной информа
ции о стоимости бизнес-процессов, осуществляеммх в финансовой 
деятельности компании, бьша разработана автоматизированная мо
дель бюджетирования денежнмх потоков в компании „СоюзМетал-
лРесурс" („СМР") Расчетн осуществленн по фактической финансо
вой информации зтой компании средствами М 8 Ехсе1 с использовани-
ем методов математического моделирования. 

Компания занимается бизнесом на внутреннем и внешнем рьш-
ке РФ, является крупнейшим производителем молибдена, ведущим 
поставщиком ферромолибдена на мировой рьшок (4% мировьгх по-

требностей), на европейский рьшок (удовлетворяет 5,5% потребнос-

тей). Стратегическое позиционирование компании-зто: оптимизация 

технологических и бизнес-процессов; соответствие стандартам Все-

мирного банка в области охрани труда, техники безопасности, зколо-
гии; диверсификация спектра производимой продукции, портфеля ак-
гивов, стран присутствия. 

Основная стратегия менеджмента компании - минимизация из-
держек в сфере производства и сбьгга продукции с целью получения 

максимальной прибьши ЕВ1ТБА (Еагшп§ Ъегоге т1егез1 *ахез 
аергешатгоп апа атогттзайоп), то есть прибьшь до уплатм процентов, 
налогов, амортизации и износа. 
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Автоматизированная модель бюджетирования денежнмх потоков 

компании „СМР" - зто попьпгка совместить стратегический подход 

управления вьюокого уровня и реальнью возможности учетньгх систем 

и Фактически модель представляет собой 4 модуля (отдельнью доку

менти М 8 Ехсе1) согласно количеству стратегических бизнес-единиц: 

Сорский горно-обогатительньш комбинат (ГОК); Сорский ферромолиб-

деновьш завод (ФМЗ); Жирекенский ГОК; Жирекенский ФМЗ; „Трей-

дер"; „Управляющая компания „СМР", а также блок „консолидация", 

которьш консолидирует данньш и общую отчетность группьг' 

Кроме даннмх файлов модель использует набор входящих форм, 

которьш заполняются сотрудниками бизнес-единиц и содержат пла-

новме и фактические показатели деятельности компании. Созданм 

автоматизированнью маппинги даннмх из системи „1С Предприятие" 

версия 8, которью позволяют обновлять фактическую информацию о 

затратах и осуществлять сравнение план-факт. 

Данние по затратам подразделения, зкстраполируемме на 20 

периодов, „8МК - тацтх - 1Р - АПосатлоп - р1ап.х1з" создает инпут 

формьг Модель в автоматическом режиме обрабатьшает заполнен-

нью форми и заносит данньге в информационное хранилище 0\У 1.3 

(Оа1а \Уагепоизе 1.3). Даннме с листа Б\\^ 1.3 макросом зкстраполи-

руются с учетом информации и направляются в аллокацию (распре-

деление затрат) на уровне топ-менеджмента. 

В рамках реализации стратегии компании необходимо корректно 

оценить влияние финансовьгх рисков (за исключением инвестицион-

ньгх рисков) на бюджетирование ее деятельности. Риск в предприни-

мательской деятельности, бизнесе имеет вполне самостоятельное 

теоретическое и прикладное значение как важная составная часть 

управления финансовьши потоками компании. 

Отметим три основньгх подхода к вичислению денежного потока 

с учетом риска СРаК (сазЬ й о ^ апс1 пзк) для нефинансовьгх компании. 

Подход согрога*е Ме*псз™ заключается в попьггке перенес-

ти на нефинансовьге компании основнью принципи вмчисления УАР
2 

(уа!ие аХ пзк). 
Второй подход разработан консалтинговой компанией Ж К А 

(Ъ[а1:юпа1 Есототю КезеагсЬ Аззоаа^ез). 

1
 Следующие файлн в злектронном виде 8МК_Виа!§е1т§ Мос1е11_Мепи Рта1.х15.$МК 

Виа^ейп^ Моо!е ЯРос_ Сопзшо11с1а110п(Оо по! ей'И). Х1з и еще 21 файл. 
2
 З Т О значение характеризуег верхнюю оценку капитала, которьгй объект может поте-

рять в неблагоприятнмх ситуациях с относительно малой вероятностью, которьш 

можно на практике пренебречь. 
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В центре внимания зтого подхода лежит безусловная (полная) 

волатильность
3
 денежнь1х потоков компании, а не только волатиль-

ность отдельньгх компонентов прибьтлей, вьгзванньгх колебаниями 

рьшочньгх факторов. Разработчики из К Е К А основнвались на том, 

что акционеров, инвесторов и финансовнх аналитиков, в первую оче-

редь, интересует волатильность веех совокупннх денежньгх потоков 

компании. Позтому с самого начала в центре анализа данние о сово

купннх прибьшях и (или) денежньгх потоках компании. Подобние дан-

нью будут включать в себя зффект веех рисков, которне влияют на 

ценежнне потоки и создавать „портфельную" модель денежннх по

токов, состоящую из отдельньгх компонентов, не требуется. Основ-

ная проблема при таком подходе - недостаток данньгх. Преимуще-

ством подхода К Е К А является то, что в центре анализа находятся 

совокупнне денежнне потоки фирми, а не их компоненти. Недоста

ток данного подхода в том, что невозможно учесть особенности от-

дельной компании, которне могут бьггь источником различий в СРаК 

и как изменение в стратегии компании повлияют на его СРаК. 

Третий подход к внчислению СРаК основан на регреесионном 

анализе рисков с использованием данних о рьшочньгх факторах и мак-

розкономических показателях. В отличие от подхода Согрога*е 

МеПтсз™ данннй метод позволяет анализировать волатильность со

вокупннх денежннх потоков компании. Регрессионнью козффициен-

тн в данном случае измеряют чувствительность совокупннх денеж-

нь1х потоков компании к изменению тех или иннх рнночннх факто

ров. В отличие от подхода И Е К А данннй подход позволяет включать 

в анализ индивидуальние характеристики компании и прогнозировать, 

как изменение в стратегии компании или в методах хеджирования 

повлияют на СРаК. Метод регреесионного анализа позволяет отве-

тить на вопрос, насколько велико может бить отююнение реального 

денежного потока от его ожидаемого значения вследствие изменения 

иеходннх факторов риска. Величина зтого отклонения может бнть 

оценена с определенной вероятностью в течение установленного пе

риода времени в будущем. 

При определении корпоративной модели рисков, как правило, 

внделяютея четнре группн факторов макрозкономического и рнноч-

ного риска: цени на товари, используемие и производимне корпора-

Показатели волатильности в качестве мерм риска, когда опасность возникновения 
ущерба связьшается с изменением условий функционирования объекта по сравне-

нию с ожидаемьш. По своем>' содержанию показатели волатильности-косвеннме 

мерн риска 
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цией; обменнне курси; уровень инфляции и процентнне ставки. Ос-

новное регрессионное уравнение для определения влияния факторов 

риска на величину денежного потока СР (сазЬ ПОЛУ) компании записн-

вается следующим образом: 
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где: 5Р
{

ДВ
-денежннй поток компании во внутренней (сютезйс) 

валюте в период т.; 

П — темпм инфляции а период X; 
Е - оператор математического ожидания для периода (1-1); 
$дв/ив_ спотовнй обменний курс внутренней валюти по отно-

шению к иностранной валюте в период 1; 

I - процентнне ставки в период 1; 
Р
4
 - риночная цена непользуемнх и производимнх товаров в 

период I; 
(3 ,..,р - регрессионнне козффициентн, показнвающие маржи-

нальную подверженность факторам риска; 

р
0
 - константа; 

^- изменение в денежном потоке в периоде 1, не зависящее от 

макрозкономических и рнночних факторов риска. 

Количественная оценка рисков компании „СМР", основанная на 

регрессионном методе (1), включает шесть зтапов. 
Анализ производился на основе данних квартальной финансовой 

отчетности компании с IV квартала 2007 по III квартал 2011. В каче-

стве основното показателя используется показатель ЕВ1ТБА в млн. 

долл. (ШВ) 
Первьш зтап: анализ источников коммерческих рисков. 
Идентифицированн следующие фактори риска компании „СМР": 

уровень инфляции (х,); цена на ферромолибден х
2
 в долл. (1180); об

менний курс рубля хЗ Ш О Л Ш В . 
Второй зтап: прогнозирование макрозкономических и рнноч

них факторов. 
Прогнозируемне фактори риска били получени на основании 

зкспертной оценки пользователей автоматйзированной модели бюд

жетирования компании. Прогноз еделан IV квартал 2011 года: 

у = 12 млн. долл. ЕВПВА; х, = 8,80% инфляция, х
2
 = 34 856 долл. 

При обменном курсе доллара к рублю 1 долл = 31,9897 руб. 

Третий зтап: регрессионная модель подверженности компании 

макрозкономическим и рнночним рискам. 
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В модели для компании „СМР" в качестве зависимой перемен-

ной у используются поквартальнне значения показателей ЕВГГОА. 

В качестве цени ферромолибдена взята спотовая цена на Лон-
донской бирже (ЬМЕ). 

Результатн оценки модели - уравнение регрессии: 

у = 65,51818 - 4,40363х, + 0,000947 х
2
 +554,3089 х

3
 + 8 

' Козффициенти при независимнх переменних х , х
2
 х

3
 показнва-

ют средние изменения Е В П Ю А в млн. долларов в результате измене

ния на одну единицу в независимнх переменних, маржинальную под-

верженность факторам риска. Отметим, что при расчетах козффици-

ент корреляции К
2
=86%, то есть модель объясняет 86% показателя 

ЕВГГОА. 

Четвертьш зтап: компьютерная симуляция макрозкономичес

ких и риночннх факторов с заданной ковариационной структурой ме

тод ом Монте-Карло. В ходе компьютерной симуляции в программ-

ном продукте „@К1зк" било сгруппировано 10 тис. случайних векто-

ров с заданной корреляционной структурой, а также 10 тис. случай
них ошибок регрессии. 

Пятьш зтап: использование полученннх макрозкономических 

и риночннх сценариев в регрессионнои модели подверженности рис-

кам. Внчисление вероятностного распределения денежннх потоков с 
учетом рисков СРаК. 

На данном зтапе внчисляются гипотетические изменения в 

СРаК компании с использованием 10 тис. значений для факторов рис

ка, умноженннх на соответствующие им регрессионнне козффициен-

гн из регрессионнои модели (см. ур. 1). После зтого добавляется 

„случайная ошибка" регрессии е̂  В результате пятого зтапа получа-

ется вероятностное распределение ЕВ1ТБА компании на следующий 
период. 

В нашем расчете на IV квартал 2011 г. вероятностное значение 
ЕВ1ТБА = 12,17 млн. долл. 

Шестой зтап: внчисление денежного потока компании с уче

том риска СРаК. Используя полученное распределение ЕВГГОА, ви-

числяем среднее значение и пятнй квантиль данного распределения 

для каждого подразделения компании и для всей компании в цел ом. 

Результатн представленн в таблице 1. 
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.1..ч^»:М ..--'•-, 

Таблица 1 

Результатм расчета СРаК для компании „СМР" 

на IV квартал 2011 года 

Ожидаемое 

| значение 

| ЕВПТМ (А) 
В МЛН.ДОЛЛ. 

Компания 
„Союзметалл- 12,17 

ресурс" 

Пятьш 

квантиль для 

ЕВПТМ (Б) в 

млн. долл. 

9,12 

СРаК = В = 

= (А-Б) 

в млн. долл. 

2,05 

СРаК (Г) 

Г= 

в% 

16,84% 

Согласно результатам, представленннм в таблйце 1. ожидаемое 

значение ЕВГГОА для всей компании „СМР" 12,17 млн. долл. 

При зтом существует 95%-ная вероятность того, что ЕВГГОА 

будет ниже ожидаемого значения не более, чем на 2,05 млн. долл. 

Другими словами, ми ожидаем, что существует только один шанс из 

20 (или 5%), что ЕВГГОА компании будет ниже (12,17 - 2,05) = 9,12 

млн. долл. Величина финансового потока с учетом риска СРаК равна 

2,05 млн. долл. 

Одним из преимуществ внчисления СРаК, основанного на рег

рессионнои модели рисков, является возможность использовать по-

лученную информацию в целях хеджирования рисков. Имея подоб-

ную модель, менеджерн могут бистро оценить влияние различних 

стратегии хеджирования на СРаК. Информация, необходимая для оп

ределения размера хеджа, содержится в регрессионнои модели. Зф-

фективность подобннх частичних хеджей зависит от величини чув-

ствительности к риску, от волатильности хеджируемого фактора рис

ка и от корреляции между хеджируемнми и нехеджируемнми факто-

рами риска. 

Разработанная в рамках данной работи автоматизированная 

модель бюджетирования денежннх потоков позволяет производить 

контроль затрат на максимально точном уровне. Соответственно воз-

можно принимать максимально точние и обоснованнне управленчес-

кие решения с учетом рисков. 

Использованная литература 

1. Ьпр://\у\\^.гтпзк.ги/ 

2. \\^^у.рпта.ог§ (РгоГеззюпа1 Шзк Мапа^егз 1п1:егпа1:юпа1 А550С1а1:юп) 

3. >у\у\у.§агр.сот (ОюЬа1 А55ое1а1:юп оГШзк РгоГезз1опа1з) 
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МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА ОБУЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Доц. д-р Теменужка Халачева, доц. д-р Димитър Тенчев 

Химикотехнологичен и металургичен университет-София 

Високата квалификация, знания и компетенции на човешките 
ресурси в организациите са ключови предимства в условията на па
зарна конкуренция. За развитието им през последните години активно 
се използва корпоративното обучение. Целите на корпоративното обу
чение са насочени към развитието на професионалните знания и уме
ния на персонала в съответствие с дейността на организацията, раз

работването и прилагането на нови технологии. Корпоративно обуче
ние се прилага и в случаи, когато съществуват проблемни области в 
дейността на организацията. 

Инвестициите в обучението на човешките ресурси са важни, както 
за самия индивид и за организацията, така и за обществото като цяло 
и задачата за оценката на възвръщаемостта им има съществено зна
чение за организацията. 

Ефективността от обучението на човешките ресурси е тясно 
свързана с ефективността от дейността на организацията. Разработ
ването и прилагането на целенасочени и ефективни програми за обу
чение осигурява на организацията: 

повишаване на производителността на труда; 

повишаване качеството на произвежданите продукти и предо

ставяните услуги; 
намаляване количеството на брака и нискокачествената ра

бота; 
предоставя възможности за по-лесна адаптация на персонала към 
постоянно променящите се производствени и пазарни условия; 

намалява необходимостта от контрол от ръководители (пряк 
началник, опитен колега) при изпълнението на поставените за

дачи; 
намалява броя на трудовите злополуки и авариите с машини и 

оборудване; 
повишава удовлетворението на работниците и служителите от 

качественото изпълнение на поставените задачи; 
намалява текучеството и отсъствията от работа. 
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Обучението на персонала се характеризира със следните дейно

сти [1]: 
Определяне на методи за оценка на изискванията за ефектив

ност на труда, основани на длъжностните характеристики; 

Определяне на слабите места в трудовото представяне на чо

вешките ресурси; 
Определяне на начините за преодоляване на тези слаби мес

та: чрез промяна в организацията на дейността; чрез промяна 

на поведението на персонала чрез обучение; 

Вземане на решение за обучение и определяне на форми и 

персонал за обучение; 
Установяване на целите и задачите на обучението, при отчитане

то на съответните длъжностни задачи, целите на организацията 

и структурните й звена: промяна на умения, знания и нагласи; 

методи за оценяване на постиженията в процеса на обучението; 

Проектиране на обучението с цел осигуряване на максимално 

възможен ефект от него; 

Реализиране на програмата за обучение; 

Оценяване на ефективността от обучението; 

За ефективно протичане на процеса на обучение на човешките 

ресурси е необходимо спазване на последователността в дейностите 

по обучение и логическата връзка, която съществува между тях. 

Изследванията показват, че основни причини за ниската ефек

тивност на обучението на персонала в организацията най-често са: 

неправилно определяне на целите и задачите на обучението; липса на 

достатъчно ясна връзка между обучението и изискванията на съот

ветната длъжност; работната обстановка не съдейства за прилагане 

на придобитите знания и умения; недостатъчно време за провеждане 

на обучението; управленския състав не оказва необходимото съдей

ствие за подкрепа на обучението; недостатъчно средства за обуче

ние на персонала и др. [2]. 
Необходимостта от обучение на човешките ресурси в организа

цията може да бъде илюстрирана чрез следното уравнение [3]: 

Изисквания
 Действително 

на длъжността: равнище на знания, _ Необходимост 
, з н а н и я

 ~ умения и опит " от обучение 
• умения ^ 
• опит 

Разработването на програми за обучение е свързано с оценката от 

необходимостта от него, като процесът на оценка преминава през след-
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ните стъпки: анализ на действителното изпълнение на работата; отчита
не на стандартите за изпълнение на задачата; отчитане очакваното рав
нище на изпълнение; изисквания за обучение; съставяне на програма за 
обучение; управление на процеса на обучение; проверка на резултатите. 

Оо1аз*ет [3] предлага модел, който разкрива връзките между 
необходимостта, целите и критериите на обучение (фигура 1). 

А. Анализ на фирмата; 

Б. Анализ на задачите, знанията, уменията и способностите. 

Цели на 

обучението 
Л Развитие на 

т/ критериите 

Избиране и 

проектиране на 
програми за 
обучение л 

V 

1 > 

_̂  Валидност на обучението; 
у Валидност на трансфера; 

Вътрешно фирмена валидност; 

Външно фирмена валидност; 

Използване на оценъчни модели 
а) индивидуални различия; 
б) експериментални модели; 
в) съдържателни модели. 

Фиг. 1. Модел за оценяване на обучението 

Авторът счита, че оценяването на потребностите от обучение е 
важно, за да установят точно, пълно и навременно тяхната същност и 
обем. След оценяването на потребностите се определят целите на 
обучение - предпоставка за избиране и проектиране на програмите за 
обучение. Оо1аз*ет определя като най-важни следните критерии: 

валидност на обучението - определя какви знания, умения и 

способности трябва да бъдат усвоени в процеса на обучението; 
валидност на трансфера - показва знанията, уменията и спо
собностите, които водят до подобряване на изпълнението; 

вътрешно фирмена валидност- показва развитието на изпълне
нието на работата на обучаваната група и сравнимостта й с 
изпълнението от други групи; 

външно фирмена валидност - показва степента на приложи

мост на програмата за обучение, успешно използвана в даде
на организации в други организации. 

Проектирането, разработването и прилагането на целенасочени 
и ефективни програми за обучение на човешките ресурси е постоянна 
задача пред ръководството на организацията. При разработването им 
е необходимо да се спазват следните принципи: 

58 



мотивираност на обучавания персонал; 

системност и последователност на обучението; 

връзка на изучавания материал с практиката; 

достъпност на изучавания материал; 

възможности за обратна връзка; 
ОгаЬат [4] разглежда пример за най-ефективно обучение, когато 

изучавания материал се състои от няколко части (в примера А, В и С): 

Научи А, практикувай А! 

Научи В, практикувай А и В! 

Научи С, практикувай А, В и С! 

Авторът подчертава значимостта на принципите системност и 

последователност на обучението и на необходимостта от преговор на 

получените знания. ОгаЬат представя кривите на обучението на гра

фики 1 [4], които показват съотношението между продължителността 

на времето на обучение и равнището на изпълнение на поставените 

задачи. Кривата на обучение зависи от индивидуалните способности 

на обучавания работник, неговата мотивация в процеса на обучение и 

от трудността на изучавания материал. 
Фигура 2 и 3 показват кривите на обучение съответно за лесна и 

трудна задача. На фигура 4 е представено „платото" на обучение, при 

което между втората и четвъртата седмица настъпва застой в проце

са на усвояване на преподавания материал, породен от следните при

чини: обучавания среща трудности и губи мотивация; възниква необ

ходимост да бъде осмислен първоначално изучения материал; обуча

ваният получава неясни и неточни отговори през първата част на обу

чението. Намаляването на продължителността на периода „плато" на 

обучение може да бъде постигната, ако програмите за обучение от

читат принципите на постепенност на усвоявания материал. 

п
1 

Р ! 
о ! 

с 

Време за обучение (седмици) 

Фиг. 2. Усвояване на лесна задача 
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1! III IV V VI 

Време за обучение (седмици) 

Фиг. 3. Усвояване на трудна задача 

- 1 — 

IV V VI 

Време за обучение (седмици) 

Фиг. 4. "Плато" на обучение 

Таблииа 1 
9 

Функции в дейността обучение на персонала 

Функцпн 

1. Определяне на политиката на обучение 

2. Оценка на необходимостта от обучение 

3. Проектиране и разработване на 

програма за обучение 

4. Приемане и утвърждаване на 

програмата за обучение 

5. Осъществяване на дейността 

по обучение 

6. Оценка на ефективността на програмата 

за обучение 

Отдел (лице) 

Директор 

Пряк ръководител, специалист по 
обучение на персонала 

Отдел „Управление на персонала", 
специалист по обучение на персонала, 
пряк ръководител 

Директор 

Пряк ръководител, Центрове за обучение 
във фирмата, 

Пряк ръководител, Специалист по 
обучение на персонала, Директор 
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Отговорността за обучението на персонала се поема от ръко

водството й, като в някои организации са обособени отдели, които 

поемат дейността по обучението на персонала, а други използват 

външни услуги. В таблица 1 са представени функциите в дейността 

обучение на персонала и съответно отделите (лицата), които ги осъ

ществяват в организацията. 
Моделът на Киркпатрик [5] е широко прилаган за оценяване на 

ефективността от обучението на персонала. Той класифицира 4 нива 

на оценяване на ефективността на обучението: 
1. Реакция и удовлетвореност на участниците в обучението. 

2. Резултати от обучението - степен на усвояване на учебното 

съдържание от обучаваните. 
3. Промяна на професионалното поведение на обучаваните на 

работното място. 
4. Наличие на крайни резултати от обучението върху дейността 

на организацията. 
Филипс добавя към схемата на Кирпатрик и пето ниво -

възвръщаемост на инвестициите (Я01 - Кешгп оГ 1пуез1:теп15), като 

съотношение между приходите и ползите от програмата за обучение 

и разходите, изразходвани за осъществяването им. 

В настоящия доклад се предлага модел за оценяване на ефек

тивността от обучението на персонала в организацията, включващ 

следните етапи и показатели: 
1. Оценяване на професионалните знания, способности и умения 

на персонала в организацията: 
преди започване на обучението; 

по време на обучението; 

след провеждане на обучението; 
в процеса на работния процес, с цел оценяване на придобитите 

следствие на обучение знания и умения. 
2. Оценяване на влиянието на обучението върху производстве

ните показатели в организацията: 
повишаване на качеството на продукцията или услугите; 

повишаване обема на производството; 

подобряване обслужването на клиентите; 

намаляване на текучеството; 

намаляване на брака; 
подобряване на трудовата дисциплина и микроклимата в ко

лектива 
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3. Оценяване на процеса на обучение 

брой обучен персонал; 

цена на 1 обучаващ курс; 

брой проведени обучения; 

разходи за обучение на 1 работник/служител. 

4. Икономически резултати: 

увеличаване на приходите и печалбата; 

намаляване на производствените разходи; 

увеличаване на пазарния дял; 

повишаване на производителността на труда; 

повишаване на рентабилността. 

Критериите и показателите за оценяване на ефективността на 

обучението на човешките ресурси в организациите трябва да бъдат 

определени и оценени и преди започване на обучението, и обучавани

те и обучаващите да бъдат запознати с тях. След завършване на обу

чението и оценяване на ефективността му, резултатите да се доведат 

до знанието на обучавания, обучаващата организацията и ръковод

ството на фирмата с цел повишаване на мотивацията на персонала и 

вземане на максимално добри решения за бъдещо обучение. 
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РОЛЯ НА ОТДЕЛ „НАСТАНЯВАНЕ" 

ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ХОТЕЛА 

Доц. д-р Иванка Николова 

Университет за национално и световно стопанство - София 

В условията на икономическа криза управлението на приходите 
или ревеню мениджмънтът (Кеуепие Мапа§етепг) придобива все по-
голяма популярност в хотелиерството. Оказваният натиск от страна 
на търсенето на туристическия пазар за по-ниски цени и постоянно 
нарастващите разходи по създаване и предлагане на хотелиерския 
продукт допринасят за актуалността на управлението на приходите и 

печалбата във всеки хотел. 
Целта на настоящия доклад е да представи някои възможности 

за участие на отдел „Настаняване" във формирането на приходите в 
хотелиерската дейност. Обект на внимание са ценовите равнища, за
етостта, средната продължителност на престоя, като основни спосо
би за въздействие върху приходите от продажби. 

Ревеню мениджмънтът възниква в края на 70-те и началото на 80-
те години на X X век, с либерализация на цените на авиокомпаниите в 
С А Щ . Той става широко разпространено понятие в хотелиерската индус
трия в началото на 90-те години на X X век. По своята същност ревеню 
менидмънтьт е процес, свързан с разбиране, предвиждане и влияние върху 
поведението на потребителя, с крайна цел увеличаване на приходите в 

хотела.
1
 Според Американския институт по хотелиерство „ревеню ме

нидмънтьт е комплекс от стратегии и тактики за увеличаване на прихо
дите с цел повишаване рентабилността на определен бизнес" Ревеню 
мениджмънтът е комплексна дейност, която включва познания от раз
лични дисциплини и простира влиянието си върху много отдели в хотела. 

Той е нов, комплексен, мултидисциплинарен подход, съчетаващ елемен

ти предимно от маркетинга и финансовия мениджмънт. 
С появата на ревеню мениджмънта, наложилото се преди две 

десетилетия схващане, че средната дневна цена и заетостта са най-

добрите показатели за хотелиерската дейност, остава в миналото.
2 

1
 Мурие, Жан Франсоа. Управление на приходите: обратно към корените. Ьйр:// 

\у\у\у.Ьогета§.Ъ§ 
2
 Ландман, П. КЕУРАК...ООРРАК...Нещо ни убягва. Тгауе1&НозркаНгу ЕхреПз, 

пйр :/М\ууу.1пехрег15.Ъв 
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Ревеню мениджмънтът променя системата за ценообразуване като 

намира възможности за измерване и програмиране на конюнктурната 

връзка между ценообразуване и процеса на резервиране в хотела. 

Очевидно е, че заетостта и средната дневна цена (АБК - Ауега§е 

ВаНу Ка1е) продължават да бъдат важни показатели за хотелиерите, 

но най-добрата оценка за работата на ревеню мениджъра са приходи

те от налична стая (КеуРАК - Кеуепие рег АуаИаЬ1е Коот)
3
. Показа

телят „приходи от налична стая" (КеуРАК) отчита едновременно и 

заетостта и средната дневна цена на стая:
4 

КеуРАЯ = заетост х среднодневна цена на стая 

Постигането на максимална средна дневна цена може да е ре

зултат от ниска заетост, а високата заетост може да е резултат от 

изкуствено занижени цени, докато показателят „приходи от налична 

стая" (КеуРАК) е резултативна величина от двата фактора и харак

теризира ефективността на управлението на хотела. 

Моделите на потребителско поведение непрекъснато се проме

нят в съответствие с пазарната конюнктура. С помощта на подходящи 

софтуерни продукти ревеню мениджмънтът моделира и прогнозира 

поведението на потребителите на основата на информация, получена 

от изчерпателни проучвания. Целта е ревеню мениджмънтът да осъ

ществи въздействие върху поведението на потребителя чрез промяна 

на цените в реално време, балансиране и оптимизиране каналите за 

дистрибуция, укрепване на връзките и сплотеността на различните от

дели в хотела, което гарантира бързо и качествено обслужване. 

Системата за прогнозиране на търсенето се създава, за да про

гнозира модела на поведение на клиентите и да оптимизира заетост

та на стаите по цена и продължителност на престоя. Ръководно нача

ло за мениджмънта е да се осигури продажбата на необходимия ми

нимален брой стаи по ниски цени, за да се покрият постоянните разхо

ди на хотела. След достигане на критичната точка на продажбите, 

останалите стаи в хотела се продават по високи цени, с цел да се 

максимизират приходите и печалбата. В условията на икономическа 

криза, при слабо туристическо търсене, проблемът е как да се пред

ложат по-ниски цени, за да се запази конкурентоспособността на хо

тела, но без да се понижат общите приходи. С помощта на анализа на 

3
 Потър, Керълайн. Истини и митове за ревеню мениджмънта. пйр:/Лу\УШпехрег15.Ь§ 
4
 Пенкова, Д. Управление на приходите в хотелиерството. Юбилейна научна конфе

ренция с международно участие „Предизвикателства пред туризма през XXI век", 

том II, С., 2011,с. 160. 
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критичната точка на продажбите (Вгеак - Еуеп - Апа1уз15) могат да 

се предложат ограничен брой стаи на по-ниска цена и след изчерпва

не на определеното количество, останалите стаи да се предложат на 

по-висока цена.
5
 По този начин се променя фокусът на мениджърите 

и вместо просто да продават повече, те се концентрират върху увели

чаване на дневните приходи. 
Друга важна функция на ревеню мениджмънта е стратегически да 

прогнозира пазарното търсене и да позволи на хотелиерите да адаптират 
цените в аванс към бъдещите периоди на високо търсене. Някои пазарни 

сегменти са ориентирани към качествено обслужване, допълнителни ус

луги и предпочитат стойност пред най-ниската цена. Прогнозирането на 

търсенето по пазарни сегменти спомага за намаляване на пропуснатите 

ползи от нереализирани продажби. Налага се управленският подход 

ца се фокусира не просто върху приходите, а по-скоро върху пе

чалбата Целта е да се увеличат общите приходи, оптимизирайки потен

циалната печалба от стая. Това означава, че средната цена не е цената, 

по която се продава една стая, а цената, по която се продават всички 

стаи. За да се улесни процеса на управление на печалбата се създават 

няколко ценови нива: цена на рецепция, най-висока цена, групова цена, 

цена за ранно записване, цена в последната минута и др. Цената може да 

варира в широки граници, в зависимост от броя на продадените стаи и 

търсенето на пазара. Цените трябва да са достъпни чрез резервационна-

та система на хотела и трябва да са различни за различните календарни 

дни в зависимост от постигнатата заетост. Това става чрез анализ на 

историята на продажбите ден за ден. Най-добрата ценова стратегия е 

тази която може бързо и гъвкаво да реагира на промените, за да предло

жи най-добрата цена в най-доброто време, което се автоматизира с по

мощта на софтуерни решения. Но управлението на приходите не се свежда 

само до автоматична промяна на цените, а изисква комплексни всекид

невни решения, които се взимат от ревеню мениджъра и разработване на 

подходящи стратегии. Автоматизираните системи за ревеню мениджмънт 

могат да помогнат в ценообразуването и дистрибуцията, но не и да заме

нят работата на мениджъра. 
Отдел Настаняване", в зависимост от големината, категория

та и предназначението на хотела се състои от различни звена като 
рецепция консиарж, пикола, хотелско домакинство, перално стопан

ство и др' Множество фактори оказват влияние върху организацион

ната управленска структура на всеки хотел, но независимо от всички 

5 Никол^И^Икономически индикатори на хотелиерската и ресторантьорската дей-

носн на фирмата. Авангард Прима, С, 2010, с. 125. 
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въздействия като основна и най-съществена част на отдела се откроя

ва рецепцията. Както е известно, основните функции на звеното „Ре

цепция" (от лат. Кесерпо - приемам) се свеждат до: определяне и бло

киране стаите по резервации за деня; настаняване и регистриране на 

гостите; приемане и потвърждаване резервации за стаите; да улеснява 

и посредничи по различен начин при комуникациите между другите от

дели и звена в хотела, както и между тях и гостите. Необходимо е 

комуникационните умения на служителите на рецепция да отговарят на 

потребностите на гостите за ясна и почти мигновенна комуникация. 

Ако хотелите активно търсят най-добрите си клиенти, то тогава те се 

нуждаят от добри канали за комуникации. Важно е да бъдат разпозна

ти най-привлекателните клиенти, а също така и резервациите, които са 

непривлекателни и потенциално могат да бъдат отхвърлени или откло

нени. Управлението на приходите на ниво „Рецепция" се свежда до пре

връщане нежеланите искания за резервация в желани. 

Приносът на отдел „Настаняване" и в частност на звеното „Ре

цепция" при управлението на приходите започва с подбор на най-до

ходоносните резервации. Управлението на приходите изисква реали

зирането на максимален брой нощувки по възможно най-високи цени 

и в тази връзка, първата стъпка в управлението на приходите е раз

познаване на най-добрите клиенти. Най-добрите клиенти за хотела 

имат желание да плащат повече, да купуват по-често и остават по-

лоялни, в отговор на това, че в конкретния хотел са удовлетворили в 
най-голяма степен техните потребности. 

За да се осъществи успешно управлението на приходите в един 

хотел, той трябва да се разглежда като сбор от „центрове за печал

ба." Центърът за печалба се дефинира като място, където се създа

ва и обменя стойност.
6
 Анализът на всеки център за печалба изисква 

да се установят всички възможни източници на приходи - търговски 

обекти, допълнителни услуги, канали за продажби. От значение е, също 

така да се проучат и гостите, които харчат най-много в хотела. Резул

татите от анализа се използват за стимулиране на клиентите да про

менят моделите си на търсене, да купуват повече и по-доходоносни 

услуги. Ревеню мениджърът има за задача да подбере най-рентабил

ните резервации и да стимулира останалите да се преместят извън 

пиковите или слабонатоварените периоди от време. Основните кон

цепции за управлението на приходите при звено „Рецепция" се свеж

дат до опростяване на системата за управление на приходите, управ-

ление на цените и управление продължителността на престоя. 

6
 Ръдърфорд, Д., М. 0'Фалън. Хотелски мениджмънт. ИК „ЛИК", С, 2011, с. 207-224. 
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Успешното управление на приходите се нуждае от надеждна про

гноза на търсенето, която да определи равнищата на цените за кален

дарен ден. Ако се реализират предварителни продажби, то това пред

полага отстъпка от цената за ранно записване. Планирането на про

дажбите предполага поддържне на наличност от свободни стаи за 

предвидено търсене на настаняване по високи цени. Важен въпрос е 

„Докога да се приемат резервации с отстъпки за ранно записване?". 

Често средщана практика е поставянето на прагови нива - при 90 

процента заетост се запазват 10 процента от наличните свободни стаи 

в хотела за високо платежоспособни гости. Непрекъснато задаваният 

въпрос е „Дали не се напълни твърде рано хотелът и отклонявани ли 

са клиенти в дни, в които хотелът не е бил пълен?" Управлението на 

приходите от отдел „Настаняване" изисква да се извлече най-голяма 

полза от прогнозираното свръхтърсене към конкретен календарен ден 

и същевременно да не се допускат загуби от пропуснати продажби на 

свободни стаи. 
Управлението на продължителността на престоя често се оказ

ва факторът, който допринася най-съществено за висока доходност 

при управлението на приходите в хотел иерството. Показателят „средна 

продължителност на престоя" за определен период от време не оси

гурява достатъчно точна и детайлна информация за взимане на ре

шение. За да въздейства върху моделите на престой на гостите, ме

ниджърът се нуждае от информация и прогноза за продължителност

та на престоя към всеки календарен ден. Това ще му позволи да взе

ме правилно решение за приемане или отклоняване на резервация с 

различна продължителност на престоя към съответната дата. Ако 

разполага със свободна стая - дали да я продаде за една нощувка 

или прогнозата за продължителността на престоя към този календа

рен ден му дава право да изчака гост, който би отседнал в хотела за 

повече нощувки. 
За да поддържа висока заетост и здравословна среднодневна 

цена, ревеню мениджърът трябва да наблюдава множество канали за 
продажби онлайн, да прецени коя цена ще привлече най-високо търсе

не да търси баланс между отделните резервации, да променя цените 

и да споделя и анализира получената информация с останалите отде

ли в хотела.
7
 Всъщност, за да се реализира максимален приход от 

налична стая (КеуРАК) процесът трябва да се повтаря колкото е 

възможно по-често, а това е извън възможностите дори и на най-доб

рия ревеню мениджър, което поражда необходимостта от автомати-

7
 Мурие, Жан Франсоа. Воп Уоуа§е. ЬПр:/Мм^.Й1ехреЛ8.Ь§ 
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зирани системи за ревеню мениджмънт. Технологиите са перфектния 
начин за оптимизиране на цените автоматично и е единственият на

чин да сте сигурни, че те са правилно регулирани във всички канали 

за продажба. Те позволяват цените да продължат да се оптимизират 

и извън работно време - както през нощта, така и през уикендите. 

Ролята на ревеню мениджъра е да осигури успешното развитие на 

хотела чрез определяне на най-подходящите цени по всяко време, уве

личавайки приходите и печалбата. Неговите отговорности включват 

разработване на стратегия за развитие, преглед на технологиите, оси

гуряване на връзка и синхрон между отделите в хотела. За разлика от 

рутинните операции, стратегическото планиране е нещо, което не може 

да бъде автоматизирано или отдадено на аутсорсинг. Автоматизира

ните системи за ревеню мениджмънт освобождават време на менид

жъра и му позволяват да фокусира енергията си върху ключовите 
въпроси. 

Хотелиерите се нуждаят от нови технологични решения за реве

ню мениджмънта като доставка на софтуерни продукти за управле

ние на приходите.
8
 Множество от програмни продукти осигуряват ин

формация за потребителите, за мотивацията и потребителското пове

дение на основите сегменти и пазари, което спомага за управление на 

цените и заетостта по оптимален начин. Динамичното ценообразува

не, използващо ценовата елестичност на търсенето и оптимизацията 

на печалбата са ключови аспекти и точно на тях акцентират съвре

менните програмни продукти за ревеню мениджмънт. Развиват се 

самите програми, създават се нови, усъвършенстват се и се интегри

рат съществуващите. Важно е необходимостта от пълна интеграция с 

останалите системи в хотела - системата за управлеие на сградите, 

централната резервационна система, продажби и кетьринг и софтуер

ни решения за управление на дистрибуционните канали. Така се улес

нява прогнозирането и оптимизирането на цените и заетостта и се 

постига максимизация на печалбата. Новите технологии, софтуерни

те програми за ревеню мениджмънт намират все по-широко приложе

ние в практиката на хотелиерската дейност и това позволява да се 

постигнат по-високи приходи, по-висока печалба и по-бърза възвра-
щемост на инвестициите. 

Маргейлан, Пол. Хотелите се нуждаят от нови решения за ревеню мениджмънт. 
Ьйр://\у\\^.погета§.Ъ§ 
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НАСОКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ 

В ДИСТРИБУЦИЯТА 

Доц. д-р Евгения Тонкова 

Икономически университет-Варна 

Разнообразието от конфликти в сферата на дистрибуцията и 
въздействието им върху пазарните позиции на компаниите привлича 
вниманието на маркетинговите специалисти. Важността на проблема 
произтича от специфичните отражения на конфликтите върху бизнеса, 
дистрибуционната ефективност, засилването на маркетинговите ре
гулации и повишената потребителска активност. Увеличават се и ис
ковете от потребители и компании, свързани с допуснати и неразре

шени навреме конфликти. 
Трите основни типа конфликти - хоризонтални (между субекти 

на едно ниво), вертикални (между субекти на различни нива) и мулти-
каналови

1
 (конфликти между отделните канали), които се открояват в 

сферата на дистрибуцията, подлежат на изследване и управление. 
Важно за компаниите е не само тяхното ранно регистриране, но и 
възможността за избягването им чрез прецизно маркетингово проек

тиране. 
Конфликтите между участниците в каналите за реализация, ба

зирани върху ценови, продуктови, дистрибуционни и/или промоционал-
ни компоненти предизвикват следните проблеми за отделните субек
ти или групи от субекти: 

• Неблагоприятен комуникационен ефект; 
• Спад в продажбите на определен канал/обект; 
• Неблагоприятни изменения в ефективността на канал/обект; 
• Намаляване на пазарния дял; 
• Отлив на клиенти; 
• Натрупване на рекламации; 
• Съдебни искове срещу производител/посредници; 
• Намаляване на средната стойност на покупка по определен 

канал/обект и др. 

• Комплексно изследване на конфликтите в условия на мултиканалова дистрибуция 

предлага Ьепа ОоШкиЬ1 в М и Ш р ю Магке11п§ СЬаппе1 СопШс* тХЪ а Росиз оп Ше 
1п1егпе1 2005. Ь«р://риге.11и.

3
е/роПа1/Г11е5/201721/ЬТи-ПС-0554-ЗЕ.р^ 
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Интересен подход в класифициране на индикаторите за деструк-

тивни конфликти предлага Саг1 СиПойа
2
, който се изразява в разпреде

лянето им в два блока- външни индикатори (гранични войни, емоции и 

потребителска удовлетвореност) и вътрешни (производителност, кана-

лови взаимоотношения и взаимоотношения с потребителите). Паралелно 

с негативните измерения конфликтите могат да имат при определени 

условия и положителен ефект върху дистрибуцията като например: 

• Стимулиране на маркетингови иновации; 

• Актуализиране на оферти; 

• Предоговаряне на благоприятстващи конкуренцията условия; 

• Развитие на нови дистрибуционни канали и т.н. 

Негативните влияния на конфликтите върху пазарните резултати 

на компаниите поставят въпроса разполагат ли компаниите с ресурс 

да ги предотвратят. Първата група средства за избягване на конф

ликтите в сферата на дистрибуцията се основават на адекватно ин

формационно осигуряване на процесите. Използването на информаци

онния ресурс, за да се избегнат конфликти по вертикала на дистрибу-

ционните канали, се обобщава в следното: 

• Търсене на информационна симетрия, която да генерира очак

вания сред посредниците и потребителите, съответстващи на 

предлаганата оферта. 

• Проследяване влиянието на информацията върху потребител

ската удовлетвореност
3 

• Достатъчна информация за обезпечаване на процеса на взе

мане на решение за покупка. 

• Синхронизиране на информационните потоци с дистрибуцион-

ните процеси. 

Изключително важна за адаптиране на маркетинговата оферта 

е обратната връзка по каналите за реализация, която намира следни

те приложения при избягване на конфликти: 

• Дистрибуционни модификации; 

• Управление на взаимоотношенията с посредници и потреби

тели; 

• Маркетинг в реално време и др. 

2
 Виж подробно: Саг1 СиПойа, Нош 1о Те11 Ш е п СЬаппе1 СопШс! 15 Оез^шсйуе, Ми1:е 

Рарег, РгапкЬупп & Аз50С1а1;е5,1пс. СЬ1са§о, 1Шпо15. пПр://улуш.п"апк1упп.сотЛт§/с/ 
П84843/Но\у_1о_Те11_^Ьеп_СЬаппе1_СопШс1_15_Ое51гис11Уе.ра

,
Г 

3
 В И Ж подробно: Рорезси, М , Могтапоп - кеу &с!ог Гог сопзитег заиз&сйоп? Аппа1з 

- Есопоту Зепез, 2010, УО1. 4. II, ра§ез 98-107. 
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Чрез надеждна обратната връзка с клиентите компаниите могат 

да разчитат за ранно диагностициране на проблеми и усвояване на 

възможности за реализиране на допълнителни приходи за компанията 

и посредниците. 
Важен ресурс за избягване на конфликти, който позволява ран

ното им регистриране и предотвратяване са регулярните маркетинго

ви изследвания: 

• Многообразието от методи в рамките на допитване, експери

мент и наблюдение. 

• Възможностите на качествените методи за изследване за ранно 

диагностициране на проблеми; 

• Маркетингово приложение на вторична вътрешна информация, 

която не винаги се използва пълноценно и др. 

В тази връзка изключително ценна е научната обосновка при про

ектиране на различия в оферирането спрямо канали, субекти и обекти 

чрез използването на: 

• Клъстерен анализ; 

• Дискриминационен анализ; 

• Матрични анализи и др. 

Обосноваването на диференциация спрямо посредници и потре

бители е изключително важно в маркетинговата практика, поради след

ните причини: 
1. Необоснованата маркетингова диференциация може да се тре

тира или разпознае като практика на маркетингова дискрими

нация, която да попадне в правно регламентираните казуси за 

дискриминация на лица. 

2. Съществува вероятност при неаргументирани диференциации, 

резултат от субективизъм, да се създадат условия за конф

ликти сред посредници или потребители, които да окажат не

гативен маркетингов ефект. 

3. Съществува вероятност при необосновани диференциации раз

ходите по диференциране на офертите да надвишат приходите 

от същите, което да се отрази неблагоприятно върху финансо

вите резултати и да доведе до конфликти в дистрибуцията. 

4. Рискове от неадекватно диференциране, породени от липсата 

на маркетингова интерпретация на резултатите от статисти

ческите анализи на отделните клъстери от посредници или по

требители. В голяма част от случаите се работи с основни 

променливи без обаче да се изследват отношенията с тях за 

отделните сегменти. На практика можем да имаме научно 
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обосновани условия за маркетингова диференциация, но да 

предприемем погрешен ход на диференциране (например сти

мулиране на силния посредник при благоприятни условия за сти

мулиране на слабия, който обаче има потенциала да се транс

формира в силен след конкретна маркетингова активност). 

Методът, който намира широко приложение при научно обосно

ваване на маркетингови диференциации спрямо субекти и обекти е 

клъстерният анализ. Стъпките в научното обосноваване на диферен

циация с използването на метода на клъстерния анализ са в следната 

последователност: 
1. Обосноваване на необходимостта от диференциация спрямо 

посредници или потребители; 

2. Избор на метод за класифициране на субекти; 

3. Подбор на променливи, които ще се включат в модела; 

4. Набиране на информация за всички субекти по интересува

щи ни променливи; 

5. Тестване на модела; 
6. Изваждане на променливи, които нямат разграничителна спо

собност и по необходимост добавяне на нови променливи; 

7. Тестване на модела; 
8. Маркетингова интерпретация на получените резултати; 

9. Насоки за диференциация - алтернативи и възможности; 

10. Разработване на конкретни средства за диференциране спря

мо отделните клъстери; 

11. Маркетингови разчети за ефекта от прилагане на маркетин

гови диференциации. 

Научното обосноваване на диференциациите като цяло има за

дачата да намали рисковете и конфликтите при пазарно въвеждане на 

диференциациите, било то пазарен, икономически, правен, финансов и 

други рискове. 
През последните години нараства значението на гъвкавия мар

кетинг, основаващ се на проследяване на резултати/промени за ком

панията и адекватно им отразяване в маркетинговата оферта със след

ните приложения: 

• Гъвкаво ценообразуване; 

• Гъвкаво управление на асортимента; 

• Гъвкави промоции; 

• Гъвкави продукти; 

• Ниски бариери за вход и изход на клиенти и т.н. 

Възможностите на гъвкавия маркетинг за избягване на конф

ликти притежават висок потенциал, който не е напълно използван. 
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Таблица 1 

Възможности за използване на гъвкавия маркетинг 
за избягване на конфликти 

Гъвкав маркетинг за избягване на 

конфликти 

Незабавна маркетингова реакция при 

промяна 

Гъвкаво ценообразуване, ориентирано 

към максимизиране на приходите 

Особености 

Цели се балансиране на отношението 
ползи/разходи/рискове за клиентите на 

компанията и намалява вероятността от 

възникване на конфликти 

Гъвкаво управление на асортимента, 

целящо неговото балансиране и 

оптимизиране 

Цели се усвояване на допълнителни приходи 

базирани върху цената и намаляване на 

пропуснатите ползи от неадекватно 

ценообразуване 

Гъвкаво промоциране 

Гъвкав продукт 

Ниски бариери за вход и изход на 

клиенти 

Създаване на условия за безконфликтно 

предлагане на продуктите на различните 

нива по канала за реализация 

Промоциране, съобразено с текущия статус, 

конкурентните оферти, правното 

регламентиране и еластичността на 

търсенето 
Продуктови характеристики- съобразени с 

потребителските очаквания и запитвания 

Намаляването на бариерите за вход и изход 

подобрява конкурентната среда и способства 

за намаляване на конфликтите в сферата на 

дистрибуцията 

Прилагането на гъвкав маркетинг не е ориентирано само към 

избягване на конфликти, а също така към оползотворяване на нови 
възможности, ефективно използване на дистрибуционния капацитет и 

намаляване на пропуснатите ползи и загубите в сферата на дистрибу-

Избягването на конфликти е от изключителна важност за бизне

са Използването на различни подходи, средства и инструменти на

малява рисковете при маркетингово офериране, осигурява възмож
ност за подобряване на пазарните позиции и развитие на дистрибуци-

онната инфраструктура на компаниите. 
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ПРОДУКТОВИТЕ СТРАТЕГИИ И РОЛЯТА И М 

В МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ 

Доц. д-р Пенка Горанова 

Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов 

Продуктовата стратегия е сложен управленски процес, който се 
състои в установяване на връзка между сегашното и бъдещото съот
ветствие на структурата и обема на производството и структурата и 
обема на потребителското търсене. Ако продуктът не е в състояние 
да удовлетвори потребителя, неговите изисквания, никакви допълни
телни усилия и разходи не са в състояние да го реализират на пазара. 
За формиране на ефективна продуктова стратегия трябва да се отчи
тат едновременно много и разнопосочни фактори. 

Предмет на изследването е маркетинговото проучване при екс
портната дейност като детерминанта от множество мениджърски 
решения и пазарни фактори. Целта е да се проследи състоянието на 
фирмите в условията на пазарна икономика, да се анализира и оцени 
продуктова стратегия при експортна им дейност, да се формулират 
изводи и посочат произтичащите от анализа проблеми. 

За формиране на ефективна продуктова стратегия трябва да се 
отчитат следните фактори: 

Стоката да се разглежда в конкретен период от време. 

Това означава, че решенията трябва да се интерпретират с отчитане на 
промените във вкусовете на потребителите. Специфичното при между
народния маркетинг е това, че поради присъствието на множество раз
лични пазари промените влияят в по-малка степен. Тези промени могат 

в даден момент да настъпят на едни интересуващи ни пазари, докато 
на други те настъпват на по-късен етап. Това позволява на фирмата да 
прилага по-гъвкава продуктова политика, като предлага една и съща 

стока по едно и също време на различни пазари. В същото време „търгов
ската марка, опаковката, сервизът и други са неотделими и дават пред
става за пазарната завършеност на продукта."

1 

* Продуктовата политика да се провежда в рамките на 

целите и ресурсите на фирмата. Създаването и предлагането на 
конкретен продукт на международния пазар трябва да става с отчи-

1
 Байчев, ПУ. Маркетинг. АИ Свищов, 2004, с. 121. 
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гане на икономическите реалности и на моментното състояние на 

фирмата. Решаването на проблема за максималното задоволяване на 

потребителските нужди задължително трябва да се пречупва през 

критерия за постигане на добри финансови показатели. 

Продуктовата политика да се осъществява с отчитане 

особеностите на определената пазарна среда или сегмент на 

пазара. Това означава, че продуктът трябва да бъде предназначен за 

точно определена група потребители. Това изискване има особено 

важно значение в контекста на международния маркетинг, защото 

продуктът, създаден за конкретен пазарен сегмент в рамките на 

вътрешния пазар, може да бъде неподходящ за аналогичен сегмент 

на външния пазар. „Когато пазарната или производствената структу

ра се изменя, производителят или доставчикът, които са сегашни ли

дери в дадения отрасъл, пренебрегват най-бързо растящите пазарни 

сегменти."
2
 Така например моделът на Фолксваген „Бийтъл"се при

ема добре и в С А Щ , не само в Европа. 

* Характеристиките на стоките. Ако жизненият цикъл на 

продукта е много къс, то неговата диференциация е рисковано дело. 

Не е необходима диференциация и при много голямо търсене на сто

ката. Така например японските производители на висококачествена 

електронноакустична апаратура избягват разточителството на ресурси 

и експортират стандартизирана продукция, предварително съобразя

вайки се с различните стандарти (на букси, щекери и прочее контакти 

на входни и изходни приспособления). 

* Сервиз - предпродажбено и текущо обслужване. Мар

кетинговото правило е, че когато обемът на сервизните услуги е го

лям, то за предпочитане е стандартизираното изделие. 

* Търговската марка. Когато съществува международно при

зната стокова или търговска марка, т. е. получила признание във всички 

или много страни, то диференциацията е неподходяща. Например мо

торните масла на едноименната фирма из целия свят се продават като 

„Шел".С други думи „днес търговските марки се изграждат с попу

ляризиране и се поддържат с реклама"
 3 

* Производствените условия. В тази връзка колкото е по-

сложен технологичният процес, толкова са по-ограничени възможно

стите за диференциация. Обратното, по-простите производства пред

полагат повече „степени на свобода" за диференциация. Затова и ви

сокотехнологичните продукти са по-стандартизирани от гледна точка 

2
 Дракър, П. Новаторство и предприемачество. Изд. „Хр. Ботев", С, 1992, с. 114. 
3
 Рийз, Ал., Л. Рийс. 22 неизменни закона на брендинга. 2000, с. 28. 
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на стоковата политика. Примери в това отношение са парфюмерийни

те и козметични стоки, перилните препарати и пр, които по-лесно се 
диференцират като продукти. 

* Правни норми и ограничения. В редица случаи по силата 

на публичноправни и административни актове дирефенцияцията е не

избежна. В Белгия всички етикети следва да са на френски и фламан

дски език (абсолютно аналогични, включително големината и вида на 

шрифта), в много страни на цигарите трябва да има надпис за вреда

та от тютюнопушенето и бандерол (за платен акциз или мито). 

II 

При излизане на конкретен външен пазар фирмата може да из

бира между следните три основни продуктови стратегии: 

> стандартизация - тя не изисква да се правят изменения в 

продукта при предлагането му на външния пазар. Необходи

мото условие за прилагане на този подход обаче е в конкрет

ната интересуваща ни страна да е налице достатъчно по обем 

платежоспособно търсене за продукта в този му вид. Напри

мер при желанието на дадена фирма да предложи на светов

ния пазар своите мъжки дезедоранти в неизменен вид, тя тряб

ва да отчита обстоятелството, че в С А Щ около 8 0 % от мъже

те ползват дезедоранти, в Швеция този процент е 55, в Италия 

28%, а във Филипините само 8%. 

Приложението на стандартизацията е целесъобразно при: 

чувствителност към цените: Колкото по-силно е влиянието 

на цената върху решението за покупка, толкова повече си стру

ва да се предадат на клиентите предимствата на стандарти

зацията по отношение на разходите; 

трансфер на ноу-хау: За стандартизиран продукт това е зна

чително по-просто. Така по-добре се премества персонал от 

една страна в друга и постиженията на дъщерните фирми по-

лесно се сравняват; 

потребителска мобилност; 

имидж на страната — гост. 

> адаптиране (модификация) - адаптирането е конкретно из

мерение на културната промяна. По своята същност и реали

зация е вариант на иновационния процес. При адаптирането 

(модифицирането) предлаганият от фирмата продукт и про

дуктова листа се приспособяват към специфичните изисква

ния на конкретния пазар. Например фирмата Оепега1 РоосЬ 
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предлага различно кафе за англичани (пият кафе с мляко), за 

французи (пият черно кафе) и за латиноамериканци (обичат 

кафе с аромат на цикория). Фирмата трябва да разгледа всич

ки елементи на продукта, подлежащи на адаптация, и да се 

спре на тези, които биха донесли повече приходи, отколкото 

разходи. 
Все по-често се откроява зависимостта между честотата на 

промените и мястото на елементите в продуктовия микс. Промените 

се осъществяват обратнопропорционално на разположението на еле

ментите спрямо центъра на продуктовия микс: 

като правило ядрото се запазва, до голяма степен това е поро

дено от значителните разходи за евентуални негови модифи

кации; 

с по-висока степен на честота са промените във втори кръг -

опаковка, етикетировка - налагат се от културни изисквания, 

цветови предпочитания и не на последно място от законода

телни мерки за защита на потребителите; 

промените в третия кръг се налагат преди всичко от различ

ните равнища на образованост и техническа култура на насе

лението. 
> разработване на нов продукт - съществуват различни на

чини за добавяне на продукти към продуктовите линии за ре

ализация зад граница. В голяма част от случаите това става 

чрез разработване на нов продукт, който да отговаря в макси

мална степен на изискванията на конкретния пазар или паза

ри. Този вариант е свързан с най-големи разходи, но потенци

алът за нарастване на продажбите и оттам на печалбите в 

този случай е най-голям. Фирмата „Складова техника" А Д е 

едно от водещите предприятия в България в областта на ма

шиностроенето. Четирите направления са: „Складова техника 

и вътрешнозаводски транспорт" (СТ и ВЗТ); „Битова техни

ка" (БТ); „Верижни подемни механизми" (ВПМ) и обособено 

производство „Металургия" 
Продукцията на „Складова техника" А Д е добре позната както 

в България, така и в повечето от 40 страни в света. Традиционни кли

енти са фирми от Русия, Испания, Италия, Турция, Англия, Франция, 

Полша, Македония и др. „Складова техника" А Д постига това по

средством професионализъм и ангажираност към изискванията на 

клиентите, както и чрез непрекъснато усъвършенстване и обновява

не на продуктовите линии. Гарант за стабилност на качеството на 

продукцията е сертифицираната система за управление на качество-
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то в съответствие с изискванията на 180 9001. В експорта на фирма

та са включени: транспалетни хидравлични колички - 66%; верижни 

електротелфери - 27%;камини - 7%. Те са крайни продукти, предназ
начени за експорт. 

Транспалетните колички реализират основна част от експорт
ните приходи. Тяхната реализация по пазари е: Русия - 69%; ЕС -

21%; Балканите (най-вече Турция) - 8% и за вътрешния пазар - 2%. 

Те срещат конкуренция в лицето на фирми от Далечния изток - Китай 

и Тайван, а европейски конкуренти са „Лифтер" - Италия, „Мик" -

Франция, „Белет" - Чехия. От българските производители най-много 

се доближава „Текстилмаш" - Габрово, но все пак остава значително 
от „Складова техника" 

Верижните електротелфери осигуряват 2 7 % от експортните 

приходи, като разпределението на пазарите е: ЕС (Италия, Испания, 

Франция и Германия) - 80%; бившите социалистически страни - 15%; 

Турция и вътрешния пазар - 5%. Целта на фирмата е делът на руския 

пазар да нарасне до 50 - 60%, но не за сметка на допълнително произ

водство, а за сметка на пренасочване на количества от ЕС. Верижни

те електротелфери на територията на страната нямат конкуренция, в 

Европа това са „Щалдемарк" - Германия, „Ел" - С А Щ , „Коне"'-

Финландия, Далечния Изток - Тайван и Япония - „Кито" и „Хитачи" 

Камините осигуряват малка част от експортните приходи, но се 

възлагат по-големи надежди на тях с оглед на производствения потен

циал, с който разполага предприятието. Износът е:за Балканите (Маке

дония, Югославия, Косово) - 80% и за ЕС (Англия, Италия, Испания, 

Дания) - 20%. Камините имат европейски конкуренти - „Харк" - Гер

мания, „ДКГ" - Германия, фирми от скандинавските страни и Франция. 

В България конкуренцията от малки производители е огромна. 

Стратегията на модифициране, която следва фирмата по от

ношение на продуктите предназначени за външните пазари, е тясно 

обвързана с целите на фирмата, продиктувани от изменението на па

зарната среда, ценовата стратегия, повлияна от вътрешно-фирмени и 

външни фактори и нейните ресурсни възможности, които в съвремен

ни условия оказват особено силно влияние върху избора на стратегия 
и степента на нейната ефективност. 

Стратегията е подходяща от гледна точка жизнения цикъл на 

продукта и сравнително ефективна по отношение пазарите, на които 

се прилага (имайки предвид максимално натоварените производстве

ни мощности), но заедно с това могат да се посочат редица пробле

ми, касаещи цялостното състояние на фирмата - производител и вли

яещи върху ефективността на стратегията и нейния избор: 
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Неефективна структура на управление, която трябва да пре

одолее негативите на отделните равнища. О щ е повече „спо

собността да се създават и развиват дългосрочни връзки с 

клиентите започва да се възприема от компаниите като вид 

стратегически ресурс."
4 

Остарял технологичен парк - следствие на провежданата по

литика, технологичният парк е на възраст над 15 години и в 

голямата си част изостава от тенденциите в тази индустрия. 

Липса на достатъчно квалифициран персонал - най-вече в раз

войната част - липсват добри специалисти, конструктори и 

предприятието изпитва затруднение в следването на модните 

тенденции в дизайна и експлоатационните характеристики. 

Липса на стимули за инвестиране и реинвестиране на сред

ства в производствените предприятия, както от български, така 

и чуждестранни инвеститори. Необходимо е да отчетем, че" 

рационалното влагане на средствата осигурява значително кон

курентно предимство на всеки пазар и особено на зрелия"
 5 

Изгубени са позициите на традиционно силни за предприятие

то пазари като руския. Основна вина за това може да се търси 

в държавната политика по отношение на икономическите от

ношения с Русия. Ето защо „разработването на ефективни мар

кетингови стратегии е възможно при детайлно познаване на 

маркетинговата среда на бизнеса и специфичните характери

стики на пазара."
6
 Продуктовата стратегия на фирмата в меж

дународния бизнес е в голяма степен лишена от смисъл, ако 

не е обвързана с цялостната фирмена стратегия и най-вече с 

пазарната, включително и ценовата. 

а х « 

Чрез продуктите и техните характеристики фирмите водят бор

ба за клиенти. Съвременният бизнес работи за един твърде неопре

делен пазар, при непрекъснато изменящо се потребителско поведе

ние, в изостряща се конкурентна среда 

Продуктовата стратегия е фундаментът, върху който се изграж

дат ценовата, дистрибуционната и комуникационна стратегии. Следо

вателно, способността на фирмата да предложи разнообразни и каче-

4
 Станимиров, Ев., Управление на връзките с клиенти. Изд. „Наука и икономика", ИУ 
Варна, 2007, с. 24. 

5
 Младенова, Г. Маркетингови анализи. Изд. „Тракия", С, 2000, с. 73. 

6
 Узунова, Ю., Б. Василева. Пазарни маркетингови изследвания. УИ, Икономически 
университет - Варна, 2003, с. 19. 
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ствени продукти, съобразени с изискванията на избраните от нея це

леви пазари, е най-важното условие за ефективен маркетинг-микс и 

за успешно осъществяване на цялата маркетингова стратегия. 

За да се реализират успешно продуктите на фирмата на съот

ветните пазари е необходимо да се изгради в съзнанието на купувачи

те пряка връзка между решаването на техните проблеми и продукти

те на фирмата, подчертаваща преди всичко високите потребителски 

свойства на тези продукти. 
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8(га(е§1С р1апшп§ а§ 1трог1:апг тапа§етеп* 1оо1 

81га1:е§1с р1аппт§ а8 ап 1трог1ап1: тзйонпеп! 01*Мапа§етеп1; Ьесаизе 
\1 соппгкнез го 5еШп§т.Ье рат апо

1
 §оа1з та1 те ог^ашгайоп зЬоиШ ГО11О\У 

10 асЬ1еуе тахппит гезиЬз т Ьиззтез. Р1апшп§ туогуез сЬоозт§ ап 

еггесйуе соигзе оГасйоп атоп§ зеуега1 сУгТегеп! аЬегпайуез. ТЬе 1азк ог* 
т е Мапа^ег 15 го зе1: §оа1з апо! аеуеюр а 5тга1;е§у тгои§Ь \УЬЮЬ 1О геаНхе. 

Р1аппт§ 15 ап егТесглуе тетос! гог с1егопшшп§ т е иШтаго §оа15 апо
1 

песе55агу аст.юп5 та* \ У Ш 1еао! т е ог§ашга1:юп ГО т е аезнес! гиплге 
реггогтапсе. Мапа^егз т огс1ег 1:о асШеуе сеггят §оа1з пеес! то Аеуеюре 

51гаго§1с, 1аст.юа1 апо
1
 орегагюпа1 р1ап5. 

ТЬе Ьи51пе55 р!ап Ьаз тгее т а т о^естлуез.' Рнзх, ргоУ10
1
е з1гис1иге 

гог ШеппТюаиЪп апс! апа1уз1з оГакегпа^уе гишге сЬгес1:10П5 о^аспЪп ̂ уЬ̂ сЬ 

1
 Непп МтХ2Ъег%: ТЬе пзе апо! Га11 01*з1га1:е§1с р1апп1п§, Ргеп11се На11, 1994, р. 12. 

81 



аге ауаНаЬю го те сотрапу. Мапа§егз Ьауе Нтпеа! ите ГО \уиЬага\у Ргот 
аш1у еп§а§етеп1з апа ГО 5о1уе ргоЬ1ет5 оп юп§ 1егт Ьаз1з апа госиз оп те 
Ййиге оРрозз&ю сЬоюез гог те тшге оРте ог§аш2апоп та* зЬоиИ Ье гаиопаНу 
апа

1
 ассига*е1у апагугеа". ТЬе ргосе55 оРрюпгигщ 1еауе5 те сагегш соп5к1егапоп 

оРтезе роззюПШез, аХ 1еаз1: оп ап аппиа1 Ьаз15. Зесопо
1
, р1аппт§ апа ог§аш2апоп 

ргоу1с1е5 даХа гог такт§ оп§от§ ска^опз. Мапа§егз т с!еаПп§ у^лЬ кеу ааПу 
сЗес1зюпз, пееа! ГО кпоуу шЬеге те сотрапу §оез т те юп§ 1егт, зо теу сап 
сЬоозе те шгеспоп апо* рат та! юаск ГО те сЬозеп алгеспоп. Непсе, те р1ап 
ргоУ1а

,
ез а соп1ех1 гог сшгеп* сюизюпз. ТМга!, те рифозе оРр1апшп§ 15 раП 

оРте У151оп гог те йЛиге оРте ог§ашга1юп ГО зе* о^еспуез т те зЬоП апа! 

юп§ *егт ХЪаХ УУШ геаЬге пнз У1зюп. 8е1 §оа1з т Ртапс1а1 гогтз аге ехргеззеа" 
тгои§Ь Ртапс1а1 теа5игез, 1е тсгеазт§ те питЬег оРсизГОтегз т а сег1ат 

регсеп*а§е ог яиаШапуе теазигез зисЬ аз кпргоуетеп! §оа1з гергезеп* сгйепа 
гог еуа!иа1т§ апо* теазипп§ те гезикз апс! 5иссе55 оРорегапопз. 8етп§ те 
зетез1ег, уеаг1у ог Йуе-уеаг §оа!з Рог тапа§етеп115 а сюаг тсНсагог оРте 
сНгесгюп оРаспоп апа! а теапз Рог еуа1иатш§ рго§гезз аюп§ т е сЬозеп рат 
оРсюуеюртеп! 

\Упа1 аге *Ье изе ог уа1ие оГ Ьизшезз р1аппт§? 
\^Ьу р!апшт§ 18 зо 1трог*ап*? 

ТЬгои§Ь р!апшп§ ог^ашгагюп зЬоиИ Ьесоте аууаге оРте Ришге. 

ТЬе 1тр1етеЩа1юп ргосезз оРге§и1аг апа ргорег р1аппт§ оЬП§ез 

т е сотрапу ГО ехатте аЬегпайуез Рог т е Ришге оРтетосЬса1, 
ог§ап12ес! апс! ассигаГО таппег апо

1
 §1уез т е 1еас1ег5 оР т е 

ог§ап12апоп теогепса1 Ьаз1з Рог опепШюп т с1ес1зюп такт§. Пнз 
15 езрес1аПу 1трогхаЩ Рог пеш сотратез Ъе§тпегз, Росизт§ оп 

еуегуаау ргоЬютз, сопсюа!т§ а 5а1ез а^геетепт, гезогут§ ргоЬ1етз 

шхЪ 1пг1о\у апа! оипЪш оРРипо!5, ргогосНоп оРтгоИеста! ргореггу, 
1тр1етеп*а1:юп оРтгаа!е 1гап5аспоп5 апа зо оп. 

Р1апшп§ епсоига§ез ог§ат2агюп гатлопаПу ГО еуактго *Ье 

оррогшпШе5 апа! ехрестггоп5, (НзсирНпе етрюуее5 ГО шогк 
го§етег т а!еуеюрт§ р1ап5 апа

1
 тоге кпроПапИу го§етег ГО геаНге 

т е т . АЬо, т е р1аппт§ ргосе55 Ье1р5 5гагг-ир ептофП5е5 ГО 
1гап5рогт тго ташге Ьизтезз ог§ат2а*юп5. 

Р1апшп§ етрЬа512е5 т е ро5з1ЬШгу оРсЬо1се. 1Ртеге аге а пшпЪег ог" 
аЬегпапуез Рог те еп1ефП5е, теп Н«1е уаше апа! 1трог1апсе оРгеа1121п§ те 

аспуну оРЬиз1пез5 р1апп1п§. ЕасЬ сотрапу апа" еасЬ та
,
1У1а

,
иа1 Ьауе соип1ю5з 

сЬокез апо! оррогтпШе5 Рог Из йтаге аспуШез. МеппТюайоп оРтШге гоас15, 

тен еуа1иап*оп апа
1
 зеюсйоп оР а гоше 15 т е е5зепсе оР р1аптп§. Аз а 

ргосезз, р1аппт§ Росизе5 тапа§ег5 оп т е то5* сп11са1155иез апо! т е Ъ{ф 
рпопгу аспуШез апа! зпти1агоз т е сЬо!се Ьег^ееп тет. 
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Р1ашнп§ Ье1р5 гапопаИу зйпсШгес! сиггеШ деслзюпз,1акт§ тГО 

соп51а
,
ега110п тен Риидге сопзеяиепсез. ТЬе ркпшп§ ргосезз Ьаз 

гепппскс! тапа^етеп* аЬои!те Ришге оРтен сиггеп* а!ес1з1оп5 

апа! Ье1рз т е т аззезз тен сиггеп! с1ес15ЮП5 аерепат§ оп 1:Ье1г 

Ришге сопзециепсез апа
1
 1трас15 оР те епГОфпзе. Ркппт§ 15 

Ьаз^саПу а кта оР§шс!е с!ес1зюп-такт§, ску ГО с!ау. 

ТЬе ркпшп§ ргосе55 сгеагоз а ргес15е Ргатеууогк Рог сиггеп! апа
1 

тйаге асйуШе5 Ьа5еа! оп а55еззтеп1: оРЬи5те55 епуноптеп! ТЬ1з 

ргосезз Ье1рз тапа§егз го 1а!еп1:1гу Ришге оррогшпплез апо* пзкз 

алзт§ Ргот те сЬап§т§ ЬеЬаугог оРте епуноптеп! апа! и-епск 

т Ьиз1пез5 епуиоптеп* аРРесигщ апу сЬо5еп сНгесйоп оРорегапЪп 

оРте сотрапу. С1еаг апо
1
 ореп а5зез5теп! оРте Ьи5тезз сНтаГО 

оРте епгефпзе 15 а кеу 1:азк апа* 15 оР §геа! ЬепеРп: ГО тапа§ег5. 

СагегШ апа1у515 оРте ех1егпа1 епуноптеп!: апа! Й5 ро551Ь1е гезиЬз 

сотрютеп! апа! з!геп§1;Ьеп т е ркппт§ ргосезз оРте сотрапу. 

Р1аппт§ геттйз тапа§егз 1Ьа1теу пееа
1
 ГО тапа§е. Мапа§етеп* 

15те ргосе55 оРтакт§ сЬоюез. Мапа§етеп1: Ьа5 а сЬоюе, таке 

сЬоюез, еасЬ ОРЛУЬЮЬ сагле5 а П5к апа
1
 ипрЬса1:юп5 Рог те сотрапу. 

N01 та-кт§ сЬоюе к а1зо а сЬоюе 1Ьа1 сагпез сопзеяиепсез. 

Р1апшп§ 1трозе5 (ИзарИпе оп тапа§етеп1:го 1аке сюскюпз Ъазеа
1 

оп §оак, го 5е1ес1 сеггат гоиГО5 т орега1юп апа! сопзсюизгу 

а!егогттез т е Раго оР те сотрапу. Ркппт§ Ье1р5 тапа§егз го 

таке геаНзйс апа
1
 га1юпа1 сЬоюез апа! а!ескюп5,1аке тго ассоип* 

те роз51ЬШпе5 апа! Нтпах-юпз апа! епсоига§ез 5иссе55 т Ъизтезз. 

Р1аппт§ ргоУ1а
1
е5 а \уау оРсопуеут§ тРогтайоп, 1е тРогтахюп 

ГО етрюуее5 т т е сотрапу'5 зХтаХфс о^еспуез ез^аМкЬес! Ьу 

те тапа§ег5. Апу етрюуее УУЬО 15тсшскс! т те ркп 15тРогтес! 

Ьу тапа^етеп!. ТЬе тоо!е оР соттишсагюп 15 сгиск1 Рог 

5иссеззРи11тр1етеп*агюп оРте р1ап т т е аЧгесйоп аегогттес1 

Ьу т е тапа^етеп! 
Р1апшп§ Р05ШГ5 пгдз! апа! сгесНЬПпу. Мапа§егз §ат сопййепсе апс! 

зесигку тгои§Ь т е ркпшп§ ргосезз, та! ааеяиаго апа! у/е\\ тапа§е тен 

Ьизтезз апс! Ро11о\уте ез!аЬ1кЬео! §иМе1тез. КеНаЬПпу 15 сопРитпес! Ьу 

ехеси!т§ т е ркп аз а тар та! РО11О\УЗ а5 ап ог^атгес! \уау та! 1еас!5 го 

рго§гез5. Мапа§ег5, етрпаз12т§ та! теу кпо^у \уЬа! !Ьеу 6о, 1Ьеу Ьауе 

сюаг §оа1з ЬеРоге !Ьет апс! теу соп!го1 !Ьеи Ьиз1пез5, 5есиг1гу апа* 

сопРю!епсе атоп§ 5иррПегз, сизГОтег5 апа! туезтогз. 

Р1аппт§ 15 ако а тагке!1п§ !оо11о §а1п сарМ. Мапу сар1!аН5!5, 

соттегс1а1 апс! 1пуе51теп1 Ьапкз, о1Ьег тзйшйопа! 1епс!ег5 апс! 

1ПсИу1с!иа11ПУе51ог5 5еек1п§ Ьи51пе55 ркп ЬеРоге теу ри! аХ пзк Из 

Рипоз ог Хо ргоУ1с!е т е 1оап Рог а пе\у Ьи5тез5 уеп1иге. 
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Ркппт§ 15 Рогст§ тапа§ег5 !о ттк. I! !аке5 юп§-!егт !Ьткт§ 

апс! сют§ сагеРи1 апа1у515 оР!Ье Ьи5тезз епуноптеп! ЬеРоге уои 

таке га!юпа1 с!ес15ЮП5 апо* !о таке сеггат сЬоке5. 1трик1уе 

геас!юп5 !о сиггеп! еуеп!5 апа! такт§ а
,
ес15юпз оп а скПу Ьаз15 

1еас1 те сотрапу т скп§ег.Уои пееа
1
 !о сгеа!е а сагепдНу геа50пеа! 

ркп Рог ттге скуеюртеп! оР!Ье сотрапу та! л^Ш §и1о!е тапа§егз 

тгои§Ь !Ье сиггеп! сЬа11еп§ез. Ркпз аге а ргоа!ис! оРтои§Ь! апа
1 

сопз!ап!1у кеер тапа§егз апа! 1еас1ег5 Росизео! апс! т т к т § . 

ТЬеге аге 5еуега1 с!ер1П1!юп5
2
 оР ркппт§, Ьи! попе оР т е т 15 

ип1Уегза11у ассер!еа!. 8рес1рюа11у и5ес1 !Ье скРтшЪп оРР Р Бгикег, 

УУТЮ за1о! та! ркптп§ к а соп!тиоиз ргосез5 оРтакт§ оп§от§ 

тапа§етеп! с1ес15ЮП5 5у5!ета!юа11у апа! ̂ у̂ !Ь !Ье Ьез! роззтю 

ргеаю!юп оРте1г ттге, а ргосезз оРог^атгеа
1
 еРГог!5 !о ипр1етеп! 

!Ье5е а!ескюп5 апа! !Ье ргосе55 оР теа5ипп§ ге5и1!5 скскюпз 

а§атз! т е ехрес!а!юп5 тгои§Ь ог^атгес! 5у5!ета!1С РееаЪаск. 

Ркптп§ 15 а ргосе55.1! 15 по! опе асйуну оРте тапа§ег, Ьи! а 5епез 

оРасйуШез !Ьа! гип тгои§Ь опе пте, 1пс1ишп§ питегоиз асйуШез оРзеуега1 

тсЬЧчалтк. ТЬк ргосезз 1ПУо1уез зе!!1п§ §оак оРте сотрапу, с1ер1пт§ 

с1е!а11ес15!га!е§1ез апа" роПс1ез Рог т е н 1тр1етеп!а!юп, 1тр1етеп!а!юп о!
7 

а
1
ес1510П5,51псе т е роззйПШез аге а1геаа!у ез!аЬНзЬеа! а геу1е\у оРгезиЬз 

асЬ1еуеа
1
 а§атз! ркппес! !Ье ог§ат2а!юп апо

1
тсофога!юп оРте оЬ5егуеа! 

ге5и1!5т !Ье пех! ркппт§ сус1е. 

ТЬе ркппт§ ргосе55 к соп!тиоиз. Опее !Ье ркп к ргерагеа! апа
1 

риЬН5Ьес1, т е епс! ргосезз оРркппт§. ТЬе ркп зЬоиИ Ье изеа!. Ркп 15 а 

сЬо5еп рат\уау !о зиссез5. ТЬе !а5к к !о РОПОЛУ !Ье ра!Ь апа! !о ас! 

ассогалп§ !о ̂ тсюНпез 5е! Ьу !Ье ркп !о тотгог рго§ге55 апа! саггу ой! 

ипрютепШюп. 
Ркппт§ 15 5У5!ета!ю. I! 15 по! асс1о!еп!а1, Ьи! сагетПу, по! та!ер1П1!е1у, 

Ьи! РогтаНу, по! оссазюпаИу, Ьи! ге§икг1у, по! разз1Уе1у Ьи! ас!1Уе1у. I! 13 а 

з!гис!игео! ргосезз та! ийПгез а11 ауаПаЬю циап!па!1Уе теа5иге5 !о ог§ап1ге 

т!иге ЬеЬауюг оР!Ье сотрапу. Ркптп§ 15 зузгетайсаИу 5ргеао! !Ьгои§Ьои! 

!Ье ог§ап12а!1оп. ТЬе ркппт§ ргосе55 ргоо!исе5 аескюпз. \^1!Ьои!такт§ 

!Ьк ргосезз \Уои1с! Ьауе тисЬ 1езз уаюе апа! 1трог!апсе го !Ье Ьизтезз. 

Оескюп5 аге т е ге5и1! оР !Ье ргосе55 оР апа1угт§ апа! такт§ сЬо1сез, 

Ьи! 1!!акез !Ьозе а
1
ес151оп5 !о ригзие. 1п !Ье ргосез5 оРгеаНгапоп 15 Ьпп§т§ 

питегоиз асМШопа! екскюпз а! а111еуек оРтапа§етеп!. 

ТЬе ркпшп§ ргосе55 гецтге5 теа5ипп§ апа! сотрапп§. Ва5юа11у, 

!Ье ркп 15 а тар ЬО\У !О §е! Ргот рот! А !о рот! В Рог а регюо! оРшпе. 

ТЬегеРоге, теазигетеп!5 аге регРогтес! оп геа1 еРРесйуе ге5и1!з а§а1пз! 

2
 ВгадРогс! апс! Бипсап: ЗтгрНРюс! 81га!е§ю Р1апшп& СЬапсПег Ноизе, 2000, р. 16. 
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ехрес!а!юп5. М т о и ! !Ье ркп !Ьеге 15 по гоаа тар Рог Рийдге а!еуеюртеп!, 

апа! ̂ у^!Ьои! теа5ипп§ т е гезиЬз оР!Ье те!Ьос!1са1 апс! зуз!ета!1с \уау, 

\У Ш еуа!иа!е рго§ге55 ехрге55ес1т яиап!1!а!1Уе теа5иге5. 

А1зо, 1! 151трог!ап! !о ипс!ег5!апс! луЬа! 15 по! р1аппт§. Ркппт§ к по! 

а ргесЬс!10п. ТЬе5е аге ГЛУО сИРРегеп! !егтз !Ьа! аге сю5е1у гек!еа! Ьи! по! 

1с!еп!1са1. Рогеса5!т§ 15 !Ье ргсуесйоп оРРитге !гепс!5 ог ргесИстлп§ Ритге 

еуеп!5. Р1аппт§ 15 такт§ т!иге аес15юп5. Ркппт§ гечтге5 такт§ сиггеп! 

аескюпз ̂ ерепсЬп^ оп т е н Ри!иге еРРес!з. Бескюпз аге тас!е а! ргезеп! 

!о тйиепсе еуеп!5т т е ттге, апа !Ьа! 15 те е55епсе оРркппт§. Р1аппт§ 

аоезп'! еНтта!е гкк, Ьи! епаЬ1е5 тапа§ег5 го сЬоо5е Ьеглуееп гкку 

шгес!10П5 оРас!юп, апа! !о Ьейег ипа
,
ег5!апа' апс! тапа^е !Ье гкк5 агкт§ 

Ргот сиггеп! аескюпз. ТЬе риф05е оРркппт§ 15 !о 5Ьаре !Ье Ритге, по! 

ГО ргео
1
1с!. 

Ви5те55 ркп уапе5 ̂ ерепсЪп^ оп !Ье !уре оР ог^атгахюп, !уре оГ 

§оак аге 5е!, !Ье !ипеРгате оР!Ье ркп апс! оуега11 зсоре. Р1ап5 уагу т 

!егт5 оРРоси5 апа соп!еп! а!ерепс!1п§ оп !Ье 5!а§е оРеп!ефгке аеуеюртеп!. 

А11 ркпз, ге§агс!1е55 оРте5е уагк!юпз РОНОУУ а Ьазю Рогта! апс! знпПагту 

5!гис!игеа, аЬЬои§Ь т е соп!еп!5 тау уагу а
1
ерепа

,
1п§ оп т е етрЬа5к,ю 

!Ье Роси5 оР!Ье р1ап. 
Сотраше5 та! ]и5! 5!аг!еа! Ьи5те55 аге такт§ р1ап5 та! Роси5 оп 

ТЛУО т а т оЪ]есХ\\&5, пате1у !о ог§атге !Ье сотрапу !о Ье§т !о \Уогк 

гоу^агск !Ье сарпаР ТЬе5е ркп5 аге гек!1Уе1у 5Ьог! апс! Ьауе 1трог!ап! 

тРогта!юп ге§ага!т§ !Ье па!иге оРте Ьизте55, с!ер1пе Ьи5те55 5!гис!иге, 

с!еРте 5оте Ью§гарЬка1 юРогтапоп оп Роипаег5, §1УШ§ Ртапск1 юРогтайоп 

\уЬюЬ с!е5спЬе5 !Ье сар1!а1 пеес!5 апс! ап!ю1ра!ес! 5а1е5, еагпт§5 апс! !Ье 

ро!еп!к1 гепдгп оп туе5!теп!, !о§етег шХЪ !Ье еуа1иа!юп оРпзкз агкт§ 

Ргот т е туе5!теп!. Беуеюреа р1ап5 т тоге та!иге ог§ат2а!юп5 Ьауе 

т е 5ате 5!шс!иге Ьи! соп!ат оЖегеп! Роси5е5. ТЬеу соп!ат §оак апо
1 

апа1уге !Ье 5!геп§!Ь5 апс! ууеакпе5зе5 оР !Ье сотрапу. Беуеюреа 

сотраше5 5Ьои1с! рау тоге а!!еп!юп с1ипп§ !Ье апа1у5к оР!Ье сЬап§т§ 

Ьи51пе55 епупоптеп!, сотре!Шуе епупоптеп! апс! го таке а сагеРи1 

еуа1иа!юп оРт!егпа1 соп!го1 тесЬат5т5 Рог геук^ апа! еуашапоп !о еп5иге 

!Ьа! !Ье ркп ассига!е1у апа ргеске1у 1тр1етеп!еа! Ьу а11 юуек оГ 

тапа§етеп!. АсЬюуетеп! оРаеРтес! орега!юпз ог §оак т !Ье сопсЬ!10П5 

1тро5еа! Ьу т е Ьи5те55 епупоптеп! 15 т е Ьазю !а5к оР!Ье р1ап деуеюрес! 

Ьу сотрапюз. А11 р1ап5 5Ьои1а тс1ис1е 5!га!е§ю ркппт§ ап^ орега!юпа1 

ркппт§. 8!га!е§ю ркп5 аге 5оте!1те5 са11еа соп!го15!га!е§у, ехро5е !Ье 

еп!не Ргате\УОгк оР!Ье Ьа5ю тк5гоп оР!Ье еп!ефгке аз !Ье теапз гог Из 

геаПгайоп. ТЬе5е р1ап5 соп!шп а11 !Ье сЬап^ез т !Ье т к з ю п оР !Ье 

еп!егрпзе, &шаеНпе5 апа оЬ)ес!1Уез, сотрапу роНсю5 апа 5рес1Рю у^ауз 

оРргоу1а1п§ ге5оигсе5 го 5иссе55ри11у тотгог !Ье е5!аЬН5Ьеа акес!юп оР 
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еп!егргке аеуеюртеп!. 81тр1у ри!, 5!га!е§ю ркппт§ 15 т е ргосе55 оР 

ро51!юпт§ те ог§ат2а!юп !о Ье аЬ1е ГО ргозрег т !Ье ттге. ТЬе орега!т§ 
р1ап ргоу1ае5 арргоргк!е еп§а§етеп! ог а11оса!юп оРге5оигсе5 го асЬюуе 
5тха!е§ю сеггат 5егуюе агеа5 о!орега!юп !о асМеуе 5рес1Рю §оак, арр1ут§ 
ге5оигсе5 т а ууау ̂ ^ЬюЬ 15 ае!егпппеа аерепаю§ оп т е С1гсит5!апсе5 
апа !егт5 оРгеаНгатлоп. 8нпр1у 8!га!е§к Р1ап ргоУ1ае5 т е т а т 5!га!е§у 
апа орега!юпа1 ркп5 ргоу1ае !Ье аеииюа 5!ер5 Нке т к !о Ьарреп. 

ТЬе 5!гис!иге оРа!ур1са1 Ьи51пе55 р1ап
3
15 Рангу 5!га1§Ь!Ропуага апа 

соп515!5 ор5еуега1 раг!5, еасЬ Роси5т§ оп а раггкикг а5рес! оРЬи51пе55 
!Ьа! аеуе1ор5 те ркп. ТЬе 5ке!сЬ оРЬи51пе55 ркп Ьа5 !Ье Ро11о^ут§ огаег: 
а ЬпеР геук

1
^, к а сопске 5иттагу оР а11 т е т а т рот!5 оР !Ье ркп, 

У15юп ог 1оп§-!егт т!еп!юп !Ьа!те сотрапу луаШо асЬкуе, §оа1з, ткзюп 
апа 5!га!е§у, к, 5е!!1п§ Ьи51пе55 §оак, ̂ шскНпез арргоасЬ апа Росиз; 

аиай ге5оигсе5 - сп!юа1 апа1у515 оРте 5!геп§т5 апа луеакпе55е5, апа!у2т§ 
апа а55е551п§ !Ье епупоптеп!- апа1у5к оРте Ьи5те55 сНта!е тХТлт !Ье 

тсюзпу апа Ьеуопа, апагузк оРсотрейГОгз - апа1у515 оРсотрейгоге \уМип 
апа ои!51ае т е тскдзпу т \УЬ1СЬ !Ье еп!ефгке; орега!юпа1 ркп5-5рес1р1с 
§и1аеНпе5 апа рго Рогта, соп!го1 апа аиак - а тесЬапкт апа 5сЬеаи1е Рог 
еуа1иа!юп оРге5и1!5 апа регРогтапсе апа 1тр1етеп!а!юп - ргосеаиге5 
Рог асЬюут§ !Ье ркп5 апа ги1е5 Рог сЬап§е5 т тапа§етеп!. 

Р1апшп§ 15 опе оР !Ье т5!гитеп!5 оР !ор тапа§етеп!. Тор 

тапа^етеп! к опеп соп51аегеа !Ьа! Ьа5 апу питЬег оРауаПаЬю т5!гитеп!5 
!Ьа! сап Ье и5еа ГОасЬюуе йз §оак. Ноууеуег, IX15 а еха§§ега!юп. Мапу 

!ор тапа§ег5 ЬеНеуе та! !Ьеу Ьауе ауаИаЬю а гекйуегу 5та11 питЬег оР 

1П5!гитеп!5 Рог акес! и5е. ТЬе то5! 1трог!ап! т5!гитеп!5 оР !ор 
тапа§етеп! аге: 

Н т п § апа Ртп§ - Ьпп§т§ пе̂ V !аюп! тго !Ье ог§атга!юп, гетоуа1 

оРтаг§та1 апа ипассер!аЬ1е \уогкег5 оР!Ье ог§ат2а!юп. 

Яе\уага1п§ апа рипкЬт^ - ргоУ1ат§ Ртапск1 сотреп5а!юп т !Ье 

Рогт оРЬ1§Ьег 5акгу, Ьопи5 ог ргото!юп !о а Ь1§Ьег 1еуе1 т !Ье 

ог§ап12а!1оп шХЪ. тоге !Ме5 апа !Ше5 ог геаисйоп оРсотреп5а!юп, 

1о\уегт§ !Ье ро51!юп т !Ье ог§ат2а!юп, тоут§ т 1е55 апгасйуе 
юсайопз ог >Уогкт§ сопаШопз. 

Ргоу1ае сопаШоп5 апа ехрюй оррог!ипШе5 ог тен аепк1 - ргото!е 

!Ье 1па1у1аиа1 !о а Ь1§Ьег 1еуе1 \ У Ш П П !Ье ог§атга!юп, уои сап и5е 

тоге ге5оигсез, !о 5по\у §геа!ег асЬюуетеп! ог аетойунахуе 

шсНу1с1иа1з шХЪ т е н тоуе ГО розМопз шХЪ 1е55 трае! сотрапу 
апа !Ье 1е55 51§пШсап! §ео§гарЬю юсайопз. 

3
 Райгюк В. 0'Нага: ТЬе !о1а1 Ьизтезз р1ап, 2 ес1, Иеш Уогк \УПеу, 1995, р. 56. 
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Ргоу1ае 50ск1 апа р5усЬою§юа1 5!а!и5 - ргоУ1ат§ геа1 ̂ е̂ уа̂ а5 
гог РауогПе та1У1аиак Ьу §гап!т§ адуагчк, ог 5Ьошт§ !Ье 

кпроггапсе оР!Ье тсНукка! тгои§Ь уа1ит§ Шз ортюп а5 ап тРогта1 
ааукег, ог а луа1Уег Ьу !Ье етрюуее тгои§Ь Ь1з 1§погапсе апа 
ко1а!юп апа луПпои! а551§пт§!о апу Рогт о!>есо§т!юп. 
Соттишса!гоп \ У Ш Н П апа ои!51ае !Ье ог§аш2а!гоп - !ор 
тапа^етеп! Ьа5 а 5реск1 ро51!юп а5 апуопе е15е т !Ье ог§ат2а!юп 
!о сопуеу !Ье укюп оР!Ье сотрапу, н.5 §оа15, гшззюп, 5иссе55е5, 
пе\у ргоаис!5 апа зегуюе5 апа отег 1троггап! тРогта!юп, 5исЬ 

5иЬо!ч!та!е5 т !Ье ог§аш2а!гоп, апа !Ье риЬНс ои!51ае !Ье 

ог§ап12а!10п. 

Ас^и^5^!^оп5 ог 8еШп§ - оп1у !ор тапа§етеп! Ьа5 аитоп!у \ушгт 
!Ье ог§ат2а!юп !о таке аескюпз,зоте!нпе5 \УНЬ !Ье арргоуа1 оР 
те Ьоага оракесгоге ГО геаЬге ас̂ и̂ 5̂ !̂ оп5 оп ЬеЬа1РоРте сотрапу, 

ог 5еШп§ раг!5 оР!Ье сотрапу. 
ТЬе 1трас! оп т е ех!егпа1 ог т!егпа1 Ьи5те55 епупоптеп! - ГОр 

тапа^етеп! тоге тап апуопе т !Ье ог§ат2а!юп Ьа5 !Ье ролуег 

!о сЬап§е !Ье сНта!е ̂ V̂ !Ь̂ п т ен таи5!гу апа !Ье \у1аег ех!егпа1 
Ьизшезз епупоптеп! 1рте сотрапу 15 Ъщ епои§Ь апа т!1иеп!к1. 

Ркппнн^-те ркпшп§ ргосе55 ргоу1ае5 !Ье ГОр тапа§етеп! !оо1 !о 
тоЬШге 1аеа5 апа три! !о асЬюуе \УПТИП т е ог§атга!юп, 5у5!ета!ю, 

сагепдНу апа га!юпа11у еуа!иа!е а1!егпа!1Уе5 Рог !Ье т!иге оР!Ье ог§атга!юп, 

!о 5е! §тае1те5 Рог ас!юп т а сюаг рго§гат Рог 1трютеп!а!юп !Ьа! ргхмае5 

\уау5 !о теа5иге 5иссе55 ог РаПиге оГ !Ье сЬо5еп а1!егпа!1Уе у^ау5 !о 
акирНпе !Ье ог§атга!юп !о ааЬеге ГО !Ье §тае1те5 оР!Ье ГОр тапа§етеп!. 

8!га!е§ю р1апшп§
5
15 !Ье ргосе55 оРаеРтт§!Ье 5!га!е§у оР!Ье ог^атгайоп, 

5ресШса11у !Ье |шгаеНпе5 апа аескюп-такт§ ргосе55 Рог а1юса!юп оГ 

ге5оигсе5 !о аеНуег т е 5!га!е§у. 
Мапу а1РРегеп! !есЬтяие5 и5еа т 5!га!е§ю ркппт§ тс1иат§ 5 У Ю Т 

апа1у515 (8!геп§т5, ̂ уеакпе55е5, орроглдпШез апа !Ьгеа!5) апа РЕ8Т 

апа1у515 (РоН!юа1, есопотю, 50ск1 апа !есЬпою§юа1 апа1у515). ТЬеге аге 

5еуега1 арргоасЬе5 !о 5!га!е§ю ркппт§. Соттоп1у изеа арргоасЬ т !Ьгее 

з!ер5: а 51!иа!юп ог еуа1иа!т§ !Ье сиггеп! 5тиа!юп апа апа1у5к оРсаи5е5; 

!аг§е! ог аейпт§ оЬ)ес!1Уез ог 1а\уз, апа рат, ю, агау̂  !Ье ра!Ь го асЬюуе 

!Ье §оа1.1п огаег го ае!егтте \уЬеге 1! §оез !Ье ог§ашга!юп ти5! кпо\у 

ехас!1у уЛгеге 1! к а! т е тотеп!, апа !Ьеп ае!егтте у^Ьеге 1! \уап!з !о §о 

ой! !Ьеге апа ЬОДУ уои геасЬ !Ьа! ге5и1! т такт§ 50-са1юа 5!га!е§ю ркп. 

4
 Оеог§е А. 81етег: Тор тапа§етеп! р1апшп§, Ие\у Уогк МастШап, 1969, р. 18. 
5
 Вегпаго! Тауюг: ТЬе геШгп оГ з!га!е§1с р1апшп§-опсе тоге т1Ъ ГееПп§, Ьоп§ гап§е 

р1апшп& по. 3, 1997, р. 66-69. 
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8!га!е§ю ркшнп§ 15 а !оо1 Рог 5ке!сЬт§ !Ье (Игесйоп оР!Ье сотрапу аКпои§Ь 
1! аое5 по! ассига!е1у ргеаю! !Ье еуо1и!юп оР т е тагке!. Но\уеуег, 
тпоуа!юп, 5!га!е§1с т т к т § апа 5!га!е§ю ркптп§ 15 Ьа5еа оп !Ье зигУ1Уа1 

оГеп!ефП5е5 т тгЬиюп! Ьизтезз сНта!е. 
ТЬеге к по Ьи5те55 гоаау !Ьа! саппо! аРРога !о ̂ уа̂ ! Рог аеуеюртеп!5 

т !Ье ̂ 1аег Ьизте55 епупоптеп! !о геас! !о !Ьет. М ю т е г !Ье5е еуеп!5 
аге пеу^ оррогтипШез Рог §̂ о̂ у!Ь апа ргоРйз, ог тау аауег5е1у аРРес! !Ье 
Ъияпезз- орега!юш ог Рихиге рго5рес!з. 8!га!е§ю ркппт§ 15 а !есЬтяие 
и5еа !о ае!егтте 1оп§-!егт §оа1 оР т е сотрапу апа ипаегз!апа те 
сотрюхну оР!Ье ех!егпа1 Ьи5те55 епупоптеп! апа т е пееа Рог тагкт§ 
!Ье ра!Ь !Ьа! ш\\ \еай Хо тат!анпп§ !Ье У1!а1ну оР те сотрапу. А кеу 
о^еснуе ор5!га!е§1с ркппт§ 15 !о 5!геп§теп !Ье ог§ат2а!юпа1 укюп апа 
Ьи51пез5 ткзюп, ассогат§ !о !Ье кпо\уюа§е оРтапа§етеп! Рог Ри!иге 
!гепа5. ТЬе укюп аеРте5 !Ье Ри!иге ор!1тк!ю ую\У5 оР!Ье еп!ефгке т 
!егт5 оРП5 тагке! розШоп, а5 аеРтеа ткзюп !Ьа! 15 !Ье анес!юп ууЬюЬ 
!Ье сотрапу сиггеп!1у Ро11о\У5, тс1иат§ !Ье рифозе оР Ьк ехк!епсе. 
Ви5те55е5 !Ьа! аге ти1!та!юпа1 ог т!епа !о Ьесоте §1оЬа1, Ьауе а зреск1 
пееа ГО сопаис! з!га!е§ю ркппт§ Рог тсгеа5т§ сотрюхну апа гкк5 гек!еа 
го геяи1гетеп!5 оРт!егпа!юпа1 орега!юп5, а5 орро5еа !о риге1у аоте5!ю 
ог па!юпа1 епупоптеп!. МиШпа!юпа1 сотрапю5 Ьауе 5рес1Рю з!га!е§юз 
!о соре лукЬ т е ишцие сопанлоп5 епсоип!егеа т уагюи5 Ьи5те55 
епу1гоптеп!5. 

8!га!е§ю ркппт§ к Нпкеа \У1!Ь 5!га!е§ю тагке!т§ тапа§етеп!, 
Ьесаи5е !Ье аеуеюртеп! 5!га!е§у 5ЬоиИ Ье тапа§еа ассогаю§ !о те 
тагке! епупоптеп!, по! !о Ье т!егпа11у огюпгоа апа ае!егттеа. Ш з 
ргосе55 5Ьои1а Ье ргоасиуе, по! геасйуе Ьесаи5е 1! Ьа5 ап ехсер!юпа1 
ЬепеРПго з!геп§!Ьеп !Ье еп!егргке. ТЬе ЬепеРП сопзк!5 оР: 

Кар1а геую\у оР 5!га!е§ю ор!юп5 - ауою т е н соп51аега!юп а5 
раг! оР ааНу ргоЬют 5О1У1П§, Ьи! 1еауе5 !Ье сотрапу Рог !нпе1у 
айорйоп ор5!га!е§1с аескюп5 апа 5о1уе 5!га!е§ю к5ие5; 
гогст§ !Ье юп§-!егт ую\у - ае5рке 5!гоп§ рге55иге5 !о ас! т !Ье 
зЬог! регюа !Ьа! ойеп юаа !о з!га!е§1с тк!аке5; 
Тгап5рагеп! аес15юп5 аЬои! а1юса!юп оР ге5оигсе5 - тсгеа5т§ 
!Ье Роси5 оРтапа^етеп! оп !Ье пееа Рог гезоигсе5т сег!ат раг!5 
оР!Ье Ьи51пе55, !Ьи5 ауоют§ !Ье теггк т аес15юп такт§; 
Ргоуюе те!Ьоа5 Рог 5!га!е§ю апа1у5к апа аес15юп-такт§ ргосез5 
-!Ье ауаНаЬПну оРпитегоиз !еспп1цие5 апа те!Ьоа5 Рог со11есйп§ 
апа апа1уг1п§ тгогта!юп апа асЬюуе 5!га!е§ю сЬоюе5; 
РегРогтт§ 5!га!е§ю тапа§етеп! апа зуз!ет соп!го1 - тапа§т§ 
те Ьи51пе55 оГ 5!га!е§ю \уау теап5 Роси5т§ оп т е песе55агу 
!оо15 апа кпо\уюа§е !о тотгог !Ье 5!га!е§ю 5!ер5 та! аге 5е1ес!еа; 
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Ргоу1ае а 5У5!ет оР Ьопгоп!а1 апа уег!юа1 соттипюа!юп апа 
соогаюа!юп - ркппт§ Рог аааеа ргескюп оРте соттипюа!юп 
ргосе55, ро551Ь1е ргоЬ1ет5 апа ргоро5еа 5иа!е§ю5 сап Ье !гап5реггеа 
асго55 те ог§ат2а!юп 5!шс!иге5 \УПЬ !Ье и5е ор5!га!е§ю ркппт§; 
Не1р т е Ьи5те55 оР сорт§ шХЪ сЬап§е - сотрапю5 аге Раст§ 
гар1а апа ипргеаю!аЬ1е сЬап§ез оРЬи5те55 епупоптеп!, Ьепсе 

(:Ье1г пееа !о соре тХЪ. Ритге 5!га!е§ю ууау. 
8!га!е§ю ркппт§ Ьа5 Ьепер1!з Рог а11 Ьи5тез5е5, 1аг§е ог 5та11, 

аоте5!1с ог §1оЬа1. 8реск1 уаше апа нпроггапсе гог Ьи5те55е5 \УЬО пееа 
тиШпдпс!юпа1 5!га!е§ю5 апа тагке!т§ 5!га!е§юз изеа Ьу а1РРегеп! гою 
Ьи5тез5е5 пееа ГО асЬюуе зупег§у Ье!шееп тиктрю тагке!5, Ьи5те55е5 

пееа !о соогхЬпаго 5!га!е§ю5 тоге а1РРегеп! Ьгапа5, Ьи51пе55е5 та! пееа 

!о соогата!е тоге сотрюх тагке!5, ге§юп5 ог тоге е1етеп!5 оР !Ье 

тагке!т§ пнх. Мапу сотрапю5 Ьауе знпПаг пееа5, е5реск11у тозе 

сопаис!т§ т!егпа!юпа1 асйуплез. ТЬе5е ти1!та!юпа1 сотрапю5 Ьауе а 

5реск1 Роси5 оп аеуеюрт§ а §1оЬа15!га!е§у. 
ТЬе §1оЬа15!га!е§у

6
 Ьа5 !Ьгее 5ерага!е сотропеп!5 ассопдт§ !о У1р: 

Беуеюр а сеп!га1з!га!е§у-та! 15 т е Ьа515 Рог 5и5!атаЬ1е 5!га!е§ю 
аауап!а§е. Уугтои! а ЬеаЬЬу сеп!га15!га!е§у, \уог1а-\У1ае Ьи51пе55 

зЬоию по! Ье !гут§ Рог а §1оЬа1 з!га!е§у; 
1п!егпа!юпаП2а!юп оР!Ье сеп!га1 5!га!е§у - т к 15 аопе тгои§Ь 
т!егпа!юпа1 ехрапзюп асйуШез апа ааар!а!юп оРте т а т 5!га!е§у. 
ТЬе сотрапу ти5! Рп5! оуегсоте !Ье Ьа51С5 оР т!егпа!юпа1 
тапа§етеп! ЬеРоге а!!етр!т§ го арр1у !Ье §1оЬа15!га!е§у; 
ОюЬаЬгапоп оРт!егпа!юпа15!га!е§у-!Ье сотрапу ти5! т!е§га!е 

5!га!е§у асго55 соип!пе5 улт 5У5!ета!ю апа1у5к оРсопакгоп5 т 
!Ье нюшну, !Ье апуеге оРташ!гк1 §1оЬаН2а!юп, Ьу е5!1тайп§ !Ье 

со5!5 апа Ьепет1!5 оР§юЬаП2а!юп апа ипаег5!апаю§ !Ье а1РРегеп! 

и5е5 оР!Ье §1оЬа1 5!га!е§у. 
\уЪе!Ьег !Ье сотрапу 15 аоте5!ю, т!егпа!юпа1 ог §1оЬа1,1! тиз! саггу 

ой! 5!га!е§1с ркпшп§. I! к ап е55еп!к1 раг! оР тапа^етеп! !а5к5, апа 

зреск1 аи!у оРгор тапа§етеп! !о раг!ю1ра!е т т к У1!а1 ас^уну. 
Ркппт§ 15 т е гезроп5шШ!у оГгор тапа§етеп!. I! к опе оГте Ьа5ю 

!а5к5 та! 1еааег5 пееа !о ассотр1кЬ. ТЬе раг!ю1ра!юп оРгор тапа§ег ог 

ГОр тапа§етеп! !еат т аеуеюрт§ юп§-!егт з!га!е§1с ркппт§ 15 а сотрюх 

!а5к. ТЬеге 15 по еРРесйуе апа сотргеЬеп51Уе софога!е ркппт§ т апу 

сотрапу 1р тапа§етеп! аоез по! ргоуюе Рнт зиррог! апа епзиге !Ьа! 

етрюуеез т т е сотрапу геаНге Из Ри11 соттпгпеп!. Роз51ЬШ!у !ор 

6
 Оеог^е 8. У1р: То!а1 ОюЬа1 5!га!е§у: Мапа§т§ Гог шогюшюе сотре!Шуе асгуап1а§е, 

РгепИсе На11, Визтезз зспоо! ешЧюп, 1995, р. 78. 
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тапа§егз !о раг!ю1ра!е т !Ье гогта!юп оР!Ье 5!га!е§у а5 \Х 5ию>. МетЬегз 
оРГОр тапа§етеп! т т к 5еп5е сап !аке Роиг !уре5 оРро5птопз: 

А зеггои5 сотгшйпеп! - А У Ь Ю Ь теап5 ассер!т§ !Ье 5!га!е§ю 
ге5роп51ЬШ!у Рог !Ье сотрапу, раг!ю1ра!гоп т аеЬа!е5, ге5рес! !Ье 
соп!пЬи!юп5 оРо!Ьег5 апа ассер!т§ !Ье ге5и1!5 оР!Ье аеЬа!е; 

Ье§а1 ро51!юп - н. к а Рогт оРсоттигпеп! луЬеге ГОр тапа§етеп! 
15 по! ргеРегаЬю !о !аке ге5роп5юШ!у Рог 5егап§ 5!га!е§ю анес!юп5, 
сг1!1С121п§ 5!га!е§юз ргорозеа Ьу отегз, апа т е опи5 оп о!Ьег5; ' 
Рги5!га!юп -1! 15 а ргосе55 ууЬеге !Ье ГОр тапа§ег луап!5 !о тапа§е 
!Ье ргосе55 оР 5!га!е§ю ркппт§, Ьи! РеЬ аксоппесгоа Ргот !Ье 
геа1 аеЬа!е апа геа1 аес15юп5, ге5иШп§ т йшпапоп, Рпеу, Ьгеакт§ 
ао\Уп !Ье 5!га!е§у ог акарронятеп! апа §1Ут§ ге51§па!юп; 
Е5!гап§етеп!5 -1! к а ргосе55 !Ьа! ехсюае5 !Ье ГОр тапа§ег у/нЬои! 
Ьет§ т!егРеге, апа Ье ргеРег5 орега!т§ ас!1УН.ю5 Ьорт§ !Ьа! 
5!га!е§1с к5иез у^оию акарреаг ог Ье 5о1уеа Ьу о!Ьег. 

Оп1у т са5е ор5епои5 сотпн!теп!, ГОр тапа§етеп! \ У Ш Ри1Ш11!з 
ргорег гою щ !Ье ргосе55 ор5!га!е§ю р1аппт§ \УЯЬ Ш рагпс1ра!юп, тапа§т§ 
!Ье ргосе55 апа епзиге !Ьа! !Ье оитооте оР!Ье ргосе55 ш\\ Ье а з!га!е§у 
!Ьа! \ У Ш Ье ассер!еа апа ппр1етеп!еа. 1п о!Ьег са5е5, !Ье ргосе55 оГ 
з!га!е§ю ркппт§ 15 ипаегез!нпа!еа, ГОр тапа^етеп! к ге^апка а5 а!Ьгеа! 
!о т е ргосе55 апа 1тр1етеп!а!юп оР!Ье 5!га!е§у сап Ье 5аЬо!а§еа. 

Непсе т е сопс1и5юп !Ьа! ГОр тапа§етеп! ти5! Ье 1ПУо1уеа Ри11у т 
!Ье ргосе55 ор5!га!е§ю ркппт§ апа ти5! тгогпаПге !Ье ге5роп5юШ!у Рог 
5епш8 апа 1тр1етеп!т§ 5!га!е§у. ТЬе ГОр тапа§етеп! 5Ьоик! Ье М у т\оЪ/ед 
т !Ье ргосезз оРРогтик!т§ апа ехеси!т§ з!га!е§у, апа ако Ье РатШаг шХЪ 
!Ье 1а!е5! 1П5!штеп!5 !о а55к! т те ргосе55. ТЬеге аге питегои5 т5!гитеп!5 
т тапа§етеп! 5сюпсе !Ьа! сап а55к! ГОр тапа§ег5 т аес15юп такт§ апа 
§геа!ег Ранл т !Ье ро5И1Уе орега!т§ ге5и1!5 аз: ркппт§ 5сепапо - и ш 
!есЬп1яие а11о\У5 тапа§ег5 Ье1р тХЪ ркппт§ 5!га!е§ю5 ипаег сопаШоп5 оР 
ипсег!ат!у; §ате !Ьеогу - Ш1з !есЬтяие а1ю\У5 ипаег5!апаю§ оР !Ье 
ипсег!ат!ю5 !Ьа! аге Ьазеа оп сотрейпуе ЬеЬауюг апа зо оп. 

ТЬе ргосез5 оРз!га!е§ю ркппт§ Ьа5 еуо1уеа т !Ье ра5!. 8!га!е§ю 
ркппт§ к а ю§Шта!е апа песе5загу Ьи5те55 Рипс!юп. М 0 8 Т (тк5юп, 
о^есйуез, 5!га!е§у, !ас!ю5) ргосе55 15 арр!юа т 5оте 1аг§е софога!юп5 

апа тс1иае5 а тк5юп, §таеНпе5 ог оЬ]ес!дуе5, 5!га!е§у апа !ас!ю5. ТЬк 
ргосе55 юаюа!е5 !Ьа! !Ьеге 15 5оте 5!гис!иге !о !Ье аеуеюртеп! оР т е 
5!га!е§у !Ьа! тапа§етеп! зЬоию Ро11о\у. Рп5! е1ес!еа тк5юп, теп аеРте 

5Ьог! !егт §оак го тоуе ассотр!кЬт§ !Ье пн55юп апа иттпа!е1у аеуеюр 

а 5!га!е§у !о асЬюуе оЬ|ес!1уе5 и51п§ 5Ьо1г-!егт орега!юпа1 аескюп5 апа 

!ас!1С5 Рог 1тр1етеп!1п§ !Ье 5!га!е§у. Но\уеуег, т к гщ[<1 огаег ргосе55 

гаге1у пееа !о Ро1ю\у, Ьесаи5е !Ьеу ш\\ по! §епега!е а сотрю!е 1П51§Ь! апа 
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пелу 1аеаз !Ьа! ПОЛУ пееа !о еп!ефП5е5. Мапа§ег5 пееа !о ае!1пе те риф05е 
апа !о ае!егпнпе !Ье сНгес!юпз апа !Ьеп сотЬте Ьо!Ь 5!га!е§ю5. 

8!га!е§ю р1аптп§ гоаау оссиг5 т !Ье Рогт ор5!га!е§ю юааегеШр.
7 

Сотрапю5 гесо§тге !Ье Ьа5ю пееа гог 5!га!е§ю т т к т § , Роси5 апа 
1еааег5Ь1р. 8!га!е§ю ркппт§ к а изеРи1 \уау Рог 1еааег5 !о §ат зкШ5 Пке 
ае51§п апа ипа§та!юп т !Ье сгеа!юп ор5сепапо5, Ьи!!Ьеге аге аюо ЪепеРйз 
т тсгеа51п§!Ье сарасну оР1еааег5 !о т т к 5!га!е§юа11у. 

Ва51С еютеп!5 ор5!га!е§ю 1еааег5Ь1р: 
ТЬе 5!га!е§у 15 по! 1трютеп!еа а5 ап аппиа1 еуеп! Ьи! а акю§ие 
та! !аке5 р1асе !Ьгои§Ьои! !Ье уеаг; 
8!га!е§ю акси55юп5 Роси5 оп 5еуега15!га!е§ю 155ие5 по! орега!юпа1 

ркп5; 
Софога!е 5!га!е§ю рег50ппе1 гер1асеа Ьу !еатз оРсофога!е 1еуе1 
тапа§етеп!\УОгкт§ оп рго]ес!5,5!га!е§ю а11кпсе5, ]от!уеп!иге5, 

еп!егт§ пелу тагке!5, е!с; 
8па!е§ю соп5и1!ап! \Уогкт§ ЛУПЬ ГОр тапа§етеп! !еат5 !о теа5иге 
регРогтапсе, 1аепйгу !гепа5 апа Ье1р т Рогтик!т§ софога!е 
укюп. ТЬеу Ье1р !о ае!ес! §ар5 Ье!\уееп согрога!е укюп апа 

з!га!е§1е5 аррПеа т а1рГегеп! ог§атга!юпа1 ипкз; 
Мапа^етеп! !аке5 ас!юп !о 50г! !Ье ог§атга!юп т ассогаапсе 
\УПЬ !Ье 5!га!е§у !Ьгои§Ь т е аеуе1ортеп! оРро1юю5 апа ргосе55е5, 
пелу 5!гис!иге5,тРогта!юп 5у5!ет5 апа соп5к!еп! 5!аРР ТЬеп !Ье 

(;а5к 15 тоуеа !олуага5 !Ье 1трютеп!а!юп оР!Ье 5!га!е§у. 

8!га!е§ю юасюгзМр к а пе>у тоае1 Рог 5иссе55 аерепа5 5ою1у оп !Ье 

рег50па1 соттнтеп! оРГОр тапа§етеп! оР!Ье ргосе55, е5реск11у аррЬсаЬю 

т §1оЬа1 сотрапю5. ТЬк15 аро\уегРи1 ргосе55 !Ьа! епсоига§е5 !Ье сгеайуе 

1П5!1Пс!5 ор5ес!ог тапа§ег5 апа !Ье еп!не 5!аРР!о Ье1р 1еааег5 !о Роси5 !Ье 

сотрапу оп а сюаг рат Рог т е Рийдге апа !о§е!Ьег !о асЬюуе §оак. 

Сопс1изгоп 

Вазеа оп !Ье аЬоуе ге5и1!5 !Ьа! з!га!е§ю р1аппт§ 15 ап 1трог!ап! 

тапа^етеп! !оо1.1! 15 и5еа !о Ье1р !Ье ог§атга!юп го пдпс!юп Ьейег, Хо 

Роси5 епег&у !о еп5иге !Ьа! етр1оуее5 \УОгк !о\уага5 асЬюут§ соттоп 

§оак, ГО а5зк! т а55е55т§!Ье сЬап§е5 апа аа!)и5!!Ье ог§ат2а!юп !о сЬап§ез 

т епупоптеп!. 8!га!е§ю р1аппш§ тУо1уе5 а15С1р1те апа еРРог!!Ьа! ге5и1! 

т Рипаатеп!а1 аескгоп5 апа ас!гоп5 !Ьа! зЬаре апа герге5еп! !Ье 

ог§атга!юп. ТЬк к Ьесаизе аипп§ !Ье 5!га!е§ю ргосе5515 !Ье Ьез! \уау оР 

7
 Впап Тгасу: ТЬе 100 АЬзо1и!е1у ШЬгеакаЬ1е Ьа\уз оГВизтезз 8иссезз, Веггей КоеМег 

РиЬПзЬегз, 2000, р. 55. 

91 



ге8ропат§ !о спсит5!апсе5 т еп!ефгке епупоптеп!, луЬетег !Ьеу аге 
кполуп т аауапсе ог по!. Ркппт§ туо1уе5 5еплп§ §оак апа аеуеюрт§ 
арргоасЬ !о асЬюуе !Ьо5е §оак. ТЬе ргосе5515 а 5у5!ета!ю \уау, Роси5еа 
апа ргоаис!1Уе. $!га!е§ю ркптп§ а5зитез !Ьа! те ог§ат2а!юп ти5! та!сЬ 
!Ье аупатю апа сЬап§т§ епупоптеп!. 8!га!е§ю ркппт§ 15 ЬепеРюк1 
Ьесаи5е 1! епсоига§е5 5!га!е§ю т т к т § апа 1еаа5 !о 5!га!е§ю тапа§етеп!, 
ууЬюЬ т !игп 15 Ьа5еа оп еп!ефгке регРогтапсе. 8!га!е§ю тапа§етеп! 15 
!Ье аррПсапоп оР 5!га!е§ю т т к т § Рог !Ье риф05е оР тапа§т§ !Ье 
ог§ап12а!1оп. 1п 5!га!е§ю ркппт§ 15 сшск1 !о ае!егтте ЬОЛУ !Ье ог^атгайоп 
ш\\ асЬюуе к5 §оа!5, апа !Ье апздуег к а 5!га!е§у а5 а 5е! оРас!1УП.ю5 !Ьа! 
епаЬю те ог§ат2а!юп !о асЬюуе 1!5 оЬ]есйуе5. Непсе, \уе сап сопсюае 

та! з!га!е§ю ркппт§ 15 а 5епе5 оР1о§юа1 апа сгеапуе 5!ер5. 
$!га!е§ю ркппт§ 15 ап 1трог!ап! а5рес! оРтапа§егк1 аес1зюп такт§ 

апа уу1с1е1у аррНеа. Оес15юп-так1п§ апа 5!га!е§ю ркппт§ зпоию 1<5еа11у Ье 
сотрю!еа! Ьу асЬюут§ !Ье 5е! §оак. Роог апа тааеяиа!е 1трютеп!а!юп 

5!га!е§у опеп саи5е5 Райиге оР!Ье 5!га!е§ю р1ап, апа роог тагке!т§ ге5еагсЬ, 
еггоге т аеРт1п§!Ье §и1аеЬпез ог кск оРсгеаиупу т 1аепйг1са!юп риф05е5. 

Р1атпп§ 15 !Ье то5! ро^егт1 тапа§етеп! !оо1 !Ьа! 15 ауа1кЬ1е го 
ог§атга!юпа11еааег5Ь1р. ууЧт 1Х$ сагет1 апа ргорег и5е сап геаНге Ьи§е 

Ьепер1!5. 
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СОВРЕМЕННИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Проф. д.з. Майя Гиоргобиани 

Учебньшуниверситет ЗЕТ/- Тбилиси, Грузия 

\Уогк „Мойегп гециггетепХз о/ог^апггаХюп зХа//тапа%етепХ" гз аЬоиХ 
тойет гедиггетепХз о/ ог^апггаХюп регзоппе1 тапа%етепХ. МагкеХ есопоту 
огоаисез Хке зресга! гецшгетепХ Хо Хке зресгаИзХз-тапа%егз /ог аскгеугп§ 
зиссезз. 

8иссезз/и1 асХтХу о/апу ог^апггаХюп гз ЛерепйпоХ оп1у зХи//циаИ/гсаХгоп, 
ЪиХ а1зо зкЦ/и1 изе апйргорег тапа%етепХ о/ ехгзХгщ зХа// Тке /осиз гз оп 
Хке/огти1а/ог зиссезз, рагХгси1аг1у: 

Рог аскгеУ1п%кщкргод,исХшХу, соп/огтгХу о/етр1оуег з апа
7
етр!оуеез 

гпХегезХз гз а тизХ; 
СоггесХ /огтаХгоп о/могк сотрепзаХюп зузХет (таХепа! зХгтиШюп 
зузХет); 
8а/еХу о/м?огк сопЛгХгоп апа

1
 у^огк р1асе; 

- Зосга! рзуско1о%гса1 сИтаХе гесоуегу; 
ЛсХгуаХюп о/зосга!рзуско1о§гса! апа

7
 зосга1- есопотгс/асХогз; 

8Хи// гт?оЬетепХ т тапа%етепХ десгзюп. 
Ключевме слова: квалификация, профессионализм, стилъруководства, 

организация, персонал. 

Одним из важннх факторов функционирования и успешности 

организации в современньгх условиях является правильная организа

ция процесса управления. Параллельно с формированием рьшочньгх 

условий, управленческая деятельность тоже становится полноценной 
и ей предъявляются новьге требования. 

Рьшочная зкономика требует специалистов - руководителей вьь 

сокой квалификации и для достижения успеха ставит обязательнью тре

бования. Становится необходимьш активирование и усовершенство-

вание таких важннх свойств, как стиль и способи руководства. 

Успешная деятельность любой организации зависит не только 

от квалификации персонала, но и от способности умело использовать 

и правильно управлять кадрами. Для конкурентнмх организации, ко

торне технически одинаково оснащенн и используют одинаковью спо

соби и методи организации маркетинга и производства, в конкурент-

ной борьбе главньш орудием их успешности является использование 
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современннх и усовершенствованннх систем управления персоналом. 
Современная система управления должна соответствовать требова-
ниям кадрового состава конкретной организации и объединять цели 

организации и каждого работающего в ней сотрудника. В организаци-

ях такого типа все делается для того, чтоби сохранять внсококвали-

фицированнне кадри и одновременно осуществить повишение уров-

ня человеческих ресурсов и приведение в соответствие с современ-

ннми стандартами. Повишение значения роли внсококвалифициро-

ванннх кадров в системе управления организации повлекло за собой 

возникновение такого явления, как „Охота за головами" ' Основной 

целью такой охотн является привлечение внсококвалифицированннх 

кадров в компанию. Не случайно, что за привлечение - подбор и по

вишение квалификации необходимнх кадров во многих передовнх 

компаниях тратят несколько десятков тнсяч долларов. 

Однако, насколько квалифицированньш би не бил штатннй со-

став организации, только квалификация персонала не является един-

ственннм гарантом успеха, очень многое зависит от системи управ

ления персоналом, личньгх достоинств менеджеров, опита и знаний. 

Если процесс управления персоналом осуществляется незффектно, 

тогда даже самнй квалифицированньш персонал не сможет работать 

с приложением веех усилий. 

Внсокая производительность труда, в других равних условиях, 

характерна для того работника, интереси которого совпадают с ин-

тересами работодателя. 

Для приведения в соответствие интересов нанимателя и наем-

ного, система управления персоналом должна обеспечить успешное 

решение таких вопросов, как: 
- правильное формирование системи оплатн труда (системи 

материального стимулирования); 

• безопасность трудових условий и рабочего места; 

• оздоровление социально-психологического климата и т.д. Зто 

те вопросн, которне повишают мотивацию сотрудников и сбли-

жает их с целью организации; 

• Решение менеджером конкретнмх вопросов, связаннмх 

с вопросами управления персонала, должно происходить 

с учетом функционального распределения труда. При 

функциональном распределении труда должно бить предус-

мотрено проведение разного рода мероприятий. Внимание надо 

заострять на несколько функциональннх блоков, которне со-

держат в себе перечень задач. В частности; 
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• определение потребностей персонала; 

• обеспечение комплектации персонала; 

сбор, оценка и отбор; 
• использование персонала, развитие персонала; 
• мотивация персонала, правовое и информационное обеспече

ние процессов управления персоналом. 
На современном зтапе, основние тенденции управления персо

налом ориентируются на социально-психологические и социально-зко-

номические фактори. Хочу обратить внимание на некоторне из них: 

1. Командное управление, которое подразумевает вовлечение пер

сонала в процесс принятия и обработки решений по управле-

нию, учет индивидуальних особенностей работников, учетти-

пологических особенностей личности, (что подразумевает ее 

психологическую характеристику). К сожаленью, командное 

управление с трудом внедряется в грузинскую действитель-

ность. В большинстве случаях, членам организации приходится 

„голосовать" за решения, уже принятне и утвержденнне ру-

ководителями внсшего звена, а решения, принятне узким кру-

гом (часто единоличнне), не отражают интереси коллектива 

и часто проявляются даже знаки непрофессионализма. В ито-

ге, такой подход снижает производительность труда работни

ков, происходит отчуждение между управляющей группой и 

членами коллектива. А успех невозможен, если цели каждого 

члена коллектива не совпадает с целями организации. 

2. Формирование таких групп работников, в которнх коллегам 

дается возможность замещать друг друга. Такие группн бе-

рут поручения и при их внполнении самостоятельно принима-

ют решения. 
3. Использование технических средств. Оно обусловлено тем, 

что менеджерн не в состоянии одолеть информации в боль-

ших объемах. Успех организации становится невозможннм без 

современннх технологии. 
4. Социотехническое конструирование. Оно неизбежно, посколь

ку между социальннми и техническими подсистемами управ

ления персоналом существует определенная взаимосвязь, ко

торая обеспечивает работу организации и непрернвность зф-

фективного результата. Социальная подсистема содержит все 

ге фактори, которне необходими для обеспечения нормаль-

ннх условий работи персонала. Зтими факторами являются: 

социальнне условия, медицинское страхование, зргономичес-

кие условия. 
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5. Корпоративная культура. Корпоративная культура то же са

мое, что и имидж организации, в формировании которого долж-

нн принимать участие руководитель и персонал одновремен-

но. Она связана с формированием корпоративного духа, кото

рая ставит своей целью повишение зффективнрсти челове-

ческих ресурсов и производительности. Корпоративная куль

тура каждой организации специфична и необходимо учесть ха-

рактеризующие ее признаки, в частности: 
ориентация на внсокие производственно-зкономические и мо-

рально-зтические ценности; 
ликвидация ведомственннх барьеров внутри персонала; 

ослабление и постепенная ликвидация привилегии управля-

ющих; 
- видение организацией собственной миссии; 
особое внимание в отношении повишения квалификации, си-

стем обучения и развития; 
работа непосредственно с людьми, а не с бумагами. Персо

нал всегда чувствует конкретннй контакт с руководителем. 

Сплоченная дружная команда является половиной успеха для 

любого дела. Позтому целью руководителя любого уровня 

должна бнть сплоченность коллектива и формирование у 

работников такого ощущения, что работа в организации для 

него является не только средством, необходимим для су-

ществования, но что его поддерживают близкие и друзья. 

С целью формирования желаемого климата и повишения про-

дуктивности труда, любне решения, принятне руководителем, или 

внедреннне новшества должнн опираться на принцип справедливос

ти. Только проведение такой политики будет являться основанием для 

роста трудовой активности работников. Интересом любого работни

ка является „справедливая" зарплата и гарантия „справедливости" 

Без их соблюдения невозможно удовлетворить главньш интерес нани-

мателя - „честннй труд" и „справедливая рентабельность" 

К сожалению, ощущение нарушения справедливости довольно 

внсокое, особенно среди людей, работающих в государственном сек-

торе. Существующая система оплати труда и непонятннй механизм 

премирования визивает разногласия между членами коллектива и 

„загрязнение" психологическото климата. Система оплати труда обя

зательно должна учитнвать ранг работника и ответственность ра

ботника соответствующего ранга, степень и условия напряженности 

труда, опит и стаж работи. Если в организации нарушается принцип 

справедливости, такое отношение визивает напряженность между 

97 



У 

членами коллектива. Когда „человек от коллектива получает поддер-

жку и защиту, коллектив же первим признает успехи его труда"
 2
 А 

процесс управления, основанний на несправедливие принципи, явля

ется тормозом производительности труда. Важно учесть тот факт, 

что специалисти с солидним возрастом, имеют огромннй запас зна-

ний и необходимо использовать такие кадрн. Если судебная власть и 

государственний контроль в сфере трудовнх отношении неудовлет-

ворительнн, то и в сфере дискриминации ситуация тоже становится 

небл агоприятной. 

Работодатель, которнй ориентируется на прибиль, должен по-

мнить, что дискриминационная политика является убиточной. 

Как указнвает Илья Чавчавадзе „Кажднй человек, или учреж

дение представляются више и достоинее, когда закон ставят внше 

себя, а сами становятся под него, от зтого зависит счастье и долго-

летие общества". 

2
 Пайчадзе, Нугзар. Управление персоналом.Издательство Тбилисского университе
та, Рбилиси, 2009, с. 334. 
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КАШО ЕКЕ^^ЕNСVI^ЕNТIЕIСАТIОN (КЕГО) 

А8 ТНЕ КЕУЕШЕ 1УШЧАСЕМЕ1ЧТ БШУЕК 

ПЧ ТНЕ ЕЮ8Р1ТА1ЛТУ 1Ш118ТКУ 

А55ос. Рго/. КотШпНп Козйп, РНБ 

8аШ-Ре1ег8Ъиг§ БШе ШюегзНу о/Ещтеегт§ 

апй Есопотгсз, Киша 

Тке рарег ргезепХз Хке арргоаскез Хо КРЮ Хескпо1о%у аррИсаХюп гп хке 

козргХаИХу тйизХгу. Тке аа\апХа%ез /гот Хке зХапфогпХ о/ гпсгеазт% Хке созХ 

г//гсгепсу о/коХе1 скагпз апа
1
 сизХотег зегчгсе аиаИху епкапсетепХ аге сИзсиззеа

7
. 

РасХогз, аз м?е11 аз роХепХга! сопзХгагпХз йггесХ1у геШеа
1
 Хо КРЮ аррИсаХюп гп 

Хке козргХаИХу тдизХгу аге ехатгпей. Тке /огесазХ/ог/игХкег гтр1етепХаХюп о/ 

Хке КРЮ зузХетз гп Хке козргХаИХу МизХгу гз ргезепХеа
1
. 

Кеу котй$: КасНо Ргециепсу МепХг/гсаХгоп (КРЮ), коХе1 скагпз, орегаХгоп 

тапа^етепХ е//гсгепсу. 

Опе оРте кеу ргюгШез Рог те Ьо!е1 Ьизтезз у^огЦу^ае полуааауз 

15 т е т!епз1Уе ааоргюп апа и!Шга!юп оРте тоз! ир-!о-аа!е тРогта!юп 

!есппою§1ез. РпРогтапоп !есппою§1ез а11о\у Рог р1аппт§ апа еппапсетеп! 

оРРщапс1а1 апа орега!юпа1 еРр1С1епс1ез оГа Ьо!е1, аз луе11 аз а[д т асп1еут§ 

1н§пег оссирапсу га!ез апа Ш§Ь сизГОтег зегасе циаНгу. Кааю Ргеяиепсу 

Меп1Шсайоп (КРЮ) !есппою§у РиИу зайзйез те спгопа тепйопеа аЬоуе. 

КРГО Ьаз т е сараЬШгу оРаи!ота!юа11у ае!ес!т§ а1РРегеп! оЬ)ес!з, Ре. т е 

аа!а сап Ье геаа ог гесогаеа Ьу теапз оРгааю 81§па1з апа зГОгеа т !Ье зо-

са11еа !гапзропаегз, ог КРГО-!а§з [ 1 ]. 
Иоп-соп!ас! 1аеп!1рюа!юп сгеа!ез оррогшпШез Рог а1РРегеп! оЬ]ес!з' 

гесо^шоп Ьазеа оп та1У1аиа1 па!ига1 ог агНЯиаИу азз1§пеа сгкепа чуштои! 
апу рпузюа1 соп!ас! туо1уеа. Опе оРте тоз! лУ1с!е1у изеа 1аепиТ1са!юп 
!есЬп1яиез по^уааау5 Рог т е тфпХу оР а1РРегеп! зуз!етз аге т е Ьаг-

соае апа та§пе!ю 1аеп!1р1са!юп, У Л П С Ь у1е1а КРГО Ьу а питЬег оРкеу 

гоаидгез, аз Нз!еа т ТаЬ1е 1. 
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ТаЪ1е 1 

Сотрагайуе сЬагас1епз1к8 оГ Ьаг-сойе 
МепЩкайоп апй КЕГО[2] 

СЬагас1епзис 

М а х ш ш т геас11п§ сЬз^апсе 

ТЬе аЬШ(у 1о геас! с1а*а УУНЬОШ: ор1лса1 скагапсе 

Ье1\уееп 1Ье геас1ег апс! 1Ье *а§? 

ТЬе аЬШ1у 1о геад зеуега11а§з дХ опее 

ТЬе аЬНйу ю сопПпиоиз1у тосН{у 1Ье ех1зип§ 1а§з | 

Кезхз^уйу 1о\уагс1з а§§гезз1Уе епУ1гоптеп1 

МесЬашса1 гоЪизтезз 

ТЬе аЬИйу *о геас! <1а1а & о т а сИг*у 1а§ 

ТЬе аЬИйу 1о \уогк оп те1а1 

ТЬе аЬПйу 1о рго1ес1 с!а1а & о т ипаиСЪодаес! геас1т§ 

Ваг-сос1е 

ТЛр ю 50 с т 

N0 

N0 

N0 

ИРГО 

11р*о 10 т 

Уез 

Уез 

Уез ! 

1 1 
>Уеак 1 Ооос! | 

У/еак Ооос! 

N 0 Уез 

Уез 

N0 

Уез 

Уез 

То т е аауап!а§ез оР КРГО !а§з Нз!еа т т е !аЬ1е опе сап ааа те 
аЬШгу !о геаа КРГО !а§з зрееаНу апа ргес1зе1у ргоу1ат§ 100% 1аеп!1рюа!юп. 
ТЬе аигаЬШгу оРКРГО !а§з 15 тРтке, !Ьеу саггу а зиЬз!ап!1а1 атоип! о1 
аа!а апа сап асйуеРу соттитса!е шХЪ ех!егпа1 епупоптеп!, апа !Ье 

§еоте!гу апа !Ье ае51§п оР а !а§ аге сотра!го1е \УГ!Ь т е сагпег 

сЬагас!еп5!ю5 аюп§\укЬ СОП!ГО1 зуз!ет геяинетеп!з [3].. 
ТЬе т!егез! т гжПо Ргециепсу 1аеп!1г1сагюп ехрапаеа Ргот !Ье 

асааепне епупоптеп! го !Ье о!Ьег РюМз т 1990з \уЬеп !Ье 1п!егпа!юпа1 

8!апаагаз' 0г§аш2а!юп (180) Ьаз ааор!еа а питЬег оР сп!юа1 КРГО 
з!апаагаз УЛНСЬ \уеге уу1с1е1у зиррог!еа Ьу т е тапиРас!игез оРгааю !а§з 

апа !а§ геаа1п§ еяшртеп! [2]. Мапу КРГО з!апаагаз, епсотразз1п§ 

а1ррегеп! аррПса!гоп агеаз аге т орега!гоп а11 асгозз !Ье \уог1а. 

МапиРас!ипп§ сотез Рнз!: Ргот !гаскт§ !Ье ргоаис!юп ргосезз а! п.5ткга1 
з!а§е го 1аЬеНп§ а! !Ье епа апа зЬ1ррт§ !о !Ье сиз!отег. ТЬе з!ога§е 
ог§ап12а!1оп апа туеп!огу а11оса!юп аи!ота!юп, аесезз апа ууогк шгнп§ 

соп!го1, !гапзрог! а1зра!спт§ аз \уе11 аз ге!аШп§ апа !Ье зегуюе таиз!гу 
га11 ипаег !Ье зате са!е§огу оРКРГО-з!апаагаз. КРГО и!Ш2а!юп 15 уегу 

еРРесйуе т раз5рог!5, сгеак сагаз апа еуеп аиГОтоЬПе Исепзе р1а!ез. ТЬе 
!есЬпою§у 15 \У1ае1у изеа Ьу !Ье ге!аП сотратез: \уа1-Маг!, Рог ехатр1е, 

геяинез 1!з 5иррНегз !о ецшр а11 ра11е!з апа Ьохез !о Ье зГОгеа а! !Ье 

\уагеЬои5ез У/ЙЬ КРГО-сМрз [4]. 
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Рог те та)ог зЬаге Ьо1аегз оРте т!егпа!юпа1 Ьо!е1 сЬатз !Ье ро!еппа1 

оРКРГО !есппою§у т ор!птп2т§!Ье Ьо!е15' орега!юп5 апа геуепие тсгеа5е 

Ьесоте5 тоге апа тоге оЬ5егуап!. Кате1у Ьу и!Шг1п§ !Ье КРГО 

!есЬпою§у !Ье Ьо!е1 Ьиз1пез5 сап сотрю!е1у 5о1уе !Ье ргоЬют ог" Ри11 

туепгогу соп!го1 аи!ота!юп, герог! §епега!юп рег еасЬ ассоип!т§ оЪ]есХ 

апа т!е§га!гоп оР !Ье5е сус1ез УУЧ!Ь !Ье ассоип!т§ зуз!ет ог* апу Ьо!е1 

спат а! !Ье рго§гат 1еуеР КРГО !есЬпою§у аррПса!юп иШта!е1у 1еаа5 !о 

орйпнгайоп оРапу ргоаис!юп сус1е, сп!юа1 Рог еуегу аау Ьо!е1 орега!юп5. 

Ье! из туез!1§а!е, Рог ехатрю, ЬО\У КРГО-!есЬпою§у аррНса!юп соиШ 

зо1уе !Ье ргоЬ1ет оР Ргхеа аз5е!5 ассоип!аЬШгу. ТЬе 5сепапо !Ьа! !аке5 

р1асе уегу оРюп 15 тей, ае!ес!еа Ьу тапа§етеп! айег !Ье Ьо!е1 §ие5!5 

Ьауе югс. ТЬе то5! „\уап!еа" 1!ет5 аге !о\уе15, §О\УП5, Ъ&<\ Нпеп, еюс!пс 

аррПапсе5 апа еуеп т!епог оЬ]ес!5.1! 15 !Ье сЬатЬегпша'5 ге5роп5тШгу 

!о регРогт !Ье итуепгогу соп!го1, дуЬПе йпз арргоасЬ 15 Ьу Раг по! еРРююп!: 

т е соп5!ап! ехреп5е 155ие гетат5 т е туепгогу гепе^аР Айег !Ье КРГО 

!есЬпо1о§у аррНса!гоп !Ье ргосе55 оР аа!а со11ес!гоп Ьесоте5 Ри11у 

аи!ота!еа. А П К И О Ргеяиепсу !а§ 15 §1иеа !о еасЬ Пет т !Ье зт! т 1оса!юп5 

по! У15го1е Рог т е §ие5!5. ууЪеп !Ье §ие5! сЬеск5 ой!, !Ье гесер!ют5! 

оЬзегуе5 !Ье ге5и1!5 оР туепгогу соп!го1, регРогтеа Ьу !Ье рго§гат. \\теп 

!Ьеге 15 зизргсюп !Ьа! !Ье сНеп! ГОок !Ье Ьо!е15!оск „Ьу пиз!аке" !Ье §ие5!'5 

1и§§а§е сап Ье сЬескеа Ьу теап5 оРа тоЬПе !егтта1 дуплои! орепт§ !Ье 

1и§§а§е. ТЬе сЬеск ге5и1!5 аге а1зр1ауеа оп !Ье тотгог. 

ТЬе КРГО !есЬпою§у 15 а ро>уегРи1 геуепие тапа^етеп! апуег т 

!Ье ЬозрнаНгу тскдзйу. I! 5еет5 ехреа1еп! !о тсогрога!е !Ье и!Шга!юп оР 

5рес1а1 Ьгасе1е!5 \УЙЬ етЬеааеа КРГО-сЬ1р5 !о Ье и5еа Ьу Ьо!е1 сизготегз 

а5 1! ууа5 аопе а! !Ье Ьо!е1 сотрюх у7Иа К1уег >Уа!ег ТЬете Рагкт§, 

СаПРогша апа Роси5 Ьоа&т§'5 Рог! Кар1а5 1паоог \уа!ег Раг!апа Ке50г! 

т Со1итЬи5, ОЬю, Ш А [5]. Ву чуеапп§ !Ье сМрреа Ьгасею! !Ье сНеп! 

сап таке апу раутеп!5 !Ьгои§Ьои! !Ье сотрюх \укЬои! из[щ са5Ь ог 

сгеак сага5. Ву теап5 оРКРГО-!есЬпою§у !Ье а11 раутеп!5' аатш5!га!юп 

15 сопаис!еа уегу егг1сюп!гу. ТЬе сНеп! аое5 по! Ьауе го ао апутт§ !о 

таке !Ье !гап5ас!юп ехсер! Рог \уеапп§ !Ье Ьгасею! апа аие !о р5усЬою§юа1 

геа50П5 !Ье 5репат§ §ое5 ир а5 сотрагеа !о и5т§ са5Ь ог сгеак сага5. 

Ргот !Ьеге, уепие тапа§етеп! регереспуе, КРГО-!есЬпо1о§у и!Шга!юп 

тсгеа5е5 !Ье геуепие оРа Ьо!е1 сотрюх. I! 1тргоуе5 !Ье сизготег зегуюе 

циаНгу, а51! а1а5т за!1згут§ рег50па1 с1юп!'5 ргеРегепсе5 оп а Ь1§Ьег 1еуе1 

а5 \уе11 а5 епЬапсе5 !Ье оуегаИ Ьо!еР5 орега!юп еШсюпсу. 1п !Ье ехатрю 

ае5сг1Ьеа !Ье сотрюхе5 \уеге ецтрреа шХЪ 5рес1а1 КРГО-Ьа5еа !егтта15 

апа !Ье сНеп!5 Ьаа !Ье аЬШгу !о Рша апу тРогта!юп оп апу 5егуюе ог 

юса!юп, а5 у̂ е11 а5 !о Рша !Ье 1оса!юп оРРпепа5 ог со11еа§ие5 апа еуеп 5е! 

ир а тее!т§. 
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ТЬе Ьо!е1 тапа§етеп! соиИ тошгог иг геаШтете51ша1юпа!апу§1Уеп Ьо!еюг 

рагк 1оса!юп апа 5епатеге1еуап!5!агр1т теа1а!е1у!о5аН5гуге1еуап!зегУюе аетапа 

(луанегз е!с). I! зеетз ехреаюп! ГО рго§гат !Ье зате Ьгасе1е!з !о ореп 

зт!е гоот аоог запаа1 ргепнзез ууЬеге !Ье сНеп! 15 §гап!еа ассе55. КРГО 

и!Шга!юп т т е ассе55 а1теп5юп тсгеа5е5 по! оп1у !Ье сотРог! 1еуе1 от* 

т е §ие5!5 Ьи! а150 рго!ес!5 геюуап! ргепнзез Ргот ипаитопгеа ассе55. А 

зине зЬоиШ Ье !Ье §ие5!'з Ьоте гог !Ье регюа оР т е з!ау; !ЬегеРоге \Х 15 

ипассер!аЬ1е гог а §иез! !о 5ее !Ье туепгогу питЬег5 оР т е Ьаг соаез 

тагкт§ т е т!епог. КРГО-!а§з 5о1уе т15 ргоЬют сотр1е!е1у а5 !Ьеу сап 

Ье ип5ееп апа р1асеа т Ьага !о ассе55 1оса!юп5, пеуег!Ьею55 сгеа!т§ по 

(гоиЬю Рог геаа1п§ т е т [6]. 

КРГО-!есЬпою§у ийПгайоп а11о \У5 !О гесе1уе апа ассити1а!е геюуап! 

сНеп! аа!а т геа1 !лте, \ У Ь Ю Ь ореп5 Ьгоаа роззюПилез Рог геуепие 

орйпнгайоп т !Ье ЬозрпяНгу таи5!гу. 1п !Ье ппагогт апа 1оп§ !егт !Ье 

орега!юпа1 апа 1о§15!ю5 со5!5 аесгеа5е Ьесаи5е !Ье аа!а оп еасЬ сНеп! 15 

ассити1а!еа луне1е55ру апа !Ье ргосе55 15 Ри11у аи!ота!еа. ТЬе аа!а 15 

ассити1а!еа, зГОгеа апа и5еа (т ассогаапсе ̂ у̂кЬ !Ье геуепие тапа§етеп! 

ргтс1рюз) т !Ье Ритге луЬеп !Ье сНеп! соте5 Ьаск т огаег !о та!сЬ а11 Ь1з 

„ассити1а!еа" ргеРегепсез, \УЬЮЬ и1!нпа!е1у тах1ПН2ез !Ье Ьо!еР5 геуепие. 

I! 15 ехреаюп! !о еуеп 5!огеа т е !етрега!иге а! !Ьа! !Ье сНеп! ргеРеггеа !о 

кеер т П15 гоот, ЛУЬЮЬ Н§п!5 ууеге то5! оРшп и5еа е!с, т огаег го Ьтк! ир 

!Ье 1оуа1гу т ех1з!т§ сиз!отег5. 

I! 15 ̂ огХЪ. по!т§ !Ье ро!еп!1а1 оРт!е§га!т§ !Ье КРГО-!есЬпою§у УУШ1 

!Ье ех15!т§ юуаИу рго§гат5. Ву т!е§га!т§ те геуепие тапа§етеп! ргтс1р1е5 

апа КРГО 1! 5еет5 р0551Ь1е !о сгеа!е 5исЬ ор!1та1юуаКу рго§гат сопаШопз 

у^Ьеге !Ьеу \УоиИ Ье тоге арреаПп§ !Ьап !Ьозе оР т е сотрейгогз. ТЬа! 

луои'1а по! оп1у Ье1р тсгеа5е апа ге!ат т е питЬег оРгереа! си5!отег5 апа 

т е н 5репат§ Ьи! а150 \УоиМ Ье1р асятге пе\у с1юп!5 Ргот т е сотреПгоге. 

КРГО !есЬпою§у сап а150 51§тр1сап!1у тсгеа5е !Ье геуепие Ргот т е 

сопРегепсе Ьа11з геп!аР I! ргоу1ае5 !Ье аЬШгу !о !гасе !Ье ехас! питЬег о? 

а!!епаее5 апа оРРег !Ьет !Ье геюуап! сго55-ргоаис!5. ТЬе тРогта!юп, 

ассити1а!еа апа 5!огеа, сап Ье1р !Ье тапа§етеп! р1ап Ри!иге еуеп!5 тисЬ 

Ьеггог, гог ехатрю, сопРегепсе5, Ьу аааге55т§ а\\ ог§ап12ег'з геяиез!5 !Ье 

т а тоге еШсюп! таппег. Могеоуег, 1Г*КРГО-!есЬпою§у \уеге и5еа \уЬеп 

!Ье пате !а§5 Рог !Ье раг!ю1рап!5 аге 155иеа, 1! \УоиИ Ье еа5у !о еНттаго 

апу 5еа!т§ сИРггсиШез Ьу а15р1аут§ оп а Т У 5сгееп !Ье пате оР еасЬ 

раг!ю1рап! апа !Ье а551§пеа 5еа! а5 \уе11 а5 та1У1аиа1 §гее!т§5 п§Ь! \уЬеп 

(;Ье раг!ю1рап! еп!ег5 !Ье сопгогепсе ЬаП. 

ТЬегеРоге, т!е§га!т§ КРГО-!есЬпо1о§у \У1т !Ье Ьо!е1 геуепие 

тапа§етеп! 5у5!ет5 ргоуе5 !о Ье уегу со5! еРРесйуе апа ае5наЬ1е. ТЬе 

1пуе5!теп!5, а550С1а!еа ЛУШТ КРГО нпрютеп!а!юп рау оРР гатег зооп, 
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тегеРоге етЬеаат§ !Ье !есЬпою§у т т е ааНу орега!юп5 оР !Ье Ьо!е1 
сЬа1П5 5еет5 !о Ье ехреаюп! апа 15 аопе Ьу 5оте оР!Ьет. 1п !Ье 118, Рог 
ехатрю, КРГО 15 ргото!еа Ьу А55а АЬ1оу Сотрапу т соорега!юп \УП:Ь 
Ассог, 8оРПе1, Кеа КооР1пп5 апа о!Ьег Ьгапа5. 

1п Ки551ап Реаега!юп !Ье уа5! та]оп!у оРЬо!е15 и5е !Ье Ьаг соае апа 
та§пейс теап5 оР1аеп!1р1са!юп. КРГО-!есЬпою§у 15 то5!1у и5еа ГО соп!го1 
апа ге§и1а!е рег50ппе1 ассе55; еюсгготс раутеп!5 У1а 5таг!-сага5; саг 
5есип!у 5У5!ет5; !гап5рог! 1аеп!1рюа!юп. ТЬеге 15 по аоиЬ!та! КРГО У ^ Ш 
Рта П5 \уау тГО !Ье Ки551ап Ьо5р1!аНгу таи5!гу, Ьесаи5е !Ье Ри!иге Ье1оп§5 
ГО !Ьо5е Ьо!е1 сЬан15 \ У Ь Ю Ь туе5! т рго§ге551Уе тРогта!юп !есЬпою§ю5 -
!Ье Роипаа!юп оРрго5реп!у оРа1то5! апу Ьи5тезз ̂ У0̂ 1а̂ у̂ ае по\уааау5. 

1лз* оГ Шега*иге 

1. 1п!егпе! ге5оигсе: у^1к1реа1а.ог§/у^1к1/КРГО 
2. 1п!егпе!ге5оигсе: Ьтр://у^^у.гР-1а.ги/аЬои!_гр1а/ 
3. Мете!ге5оигсе: ЬНр://у^^у^.Ьо!е1Ппе.ш/!есппою^_аг!1сю.рЬр?пе\У5_ 

С1а=540&пеуу5_1а=641 

4. К1П5е11а, В. ТЬе уУа1-Маг! Рас!ог. 1паиз!па1 Еп§теег. 2003. 

У35(11).Р.32-36. 
5. Ми!а М . ТЬе Ргоппзе апа Орроггшпгу оРКРГО. Но5р1!аНгу 11р§гаае. 

2006. М е т е ! гезоигсе: Ьйр://ууу^у.Ьо5р1!а11!уир§гаае.сот/_та§а2те/ 

та§а21пе_Ве!а1Ра5р?ГО=21 
6. М е т е ! ге5оигсе: Ьпр://1!гр1а.ги/5о1и!10П5/Ьо!еР#1 
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АРГУМЕНТИ „ЗА" И „ПРОТИВ" АУТСОРСИНГА 

Доц. д-р Любчо Варамезов 

Стопанска академия „Д. А. Ценов
9
' - Свищов 

През последното десетилетие аутсорсингът се превърна в една 
от най-значимите тенденции в бизнеса. Непрекъснато нараства броя 
на предприятията, които използват аутсорсинг стратегията. Всяка 
компания разполага с ограничени ресурси и не може да си позволи да 
осъществява, и то ефективно, всички дейности сама. Решението да 
се изнесе даден процес/функция извън пределите на предприятието и 
да се възложи на друга, специализирана в неговото изпълнение орга
низация, или да се осъществява със собствени сили, е едно от най-
трудните решения на фирмения мениджмънт. Това решение има 
дългосрочни последици за бизнеса и трябва да бъде подкрепено със 
солидни аргументи. Последните могат да имат както количествени 
измерения (ценови), така и качествени (неценови) измерения. Тъй като 
всяка индустрия и всяко предприятие са уникални, аргументите при 
вземане на решение (или не) за аутсорсинг ще се различават в зави
симост от спецификата на индустрията/компанията. 

Могат да се посочат следните аргументи в полза на аутсорсинга: 
• Аутсорсингът позволява предприятието да фокусира внимание, 

усилия и ресурси върху развитието на функции и процеси, които то 
изпълнява най-добре и от които печели най-много. Бизнес успехът 
изисква фокусиране. Фокусиране върху това, което предприятието 

умее да прави най-добре. Ангажирането в твърде много посоки води 
до разпиляване на време, усилия и ресурси, а оттук и до трудно попра

вими грешки. Някои процеси имат съществено значение за придоби
ване на конкурентни предимства и обезпечават просперитета на ком

панията. Други, периферни и второстепенни процеси, нямат принос в 
създаването на стойност. Основен принцип на аутсорсинга е: „Остави 

за себе си само това, което можеш да правиш по-добре от другите, и 
предай на външен изпълнител това, което той прави по-добре от дру
гите." Затова предприятието трябва предварително да определи за 
изпълнението на кои процеси то има нужните компетенции, опит и ноу-

хау, т.е. тези процеси, които формират сърцевината на неговия бизнес. 
Те са тясно свързани с неговата стратегия. Според ОеогТгеу Мооге 

„всяка дейност, която може да повиши цената на вашите акции, е ос-
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новна, а всичко останало е контекст" [1]. Основните компетенции са 

способности на предприятието, които са решаващи за постигане на 

конкурентни предимства. Те са „тези способности, които позволяват 

на компанията да отговори по най-добрия начин на пазарните възмож

ности" [2]. Според С. К. РгаЬа1аа и Оагу Нате1 основната компетен

ция има три отличителни черти: трудно се имитира от конкурентите; 

води до видими ползи за потребителите; осигурява потенциален достъп 

до разнообразни пазари [3]. Фокусирането ще даде възможност на 

предприятието да развие и усъвършенства основните си компетен

ции, т.е. това, което то прави по-добре от конкурентите си. Останали

те функции и процеси (рутинни, второстепенни, периферни) предприя

тието може да предостави на външни специализирани организации, 

които ги изпълняват по-добре, по-качествено и по-евтино. Счита се, и 

то не без основание, че изпълнението на подобни дейности разсейват 

предприятието и оказват негативно влияние на бизнеса. 
Аутсорсингът води до намаляване на разходите. Не трябва да 

се забравя, че аутсорсингът получава популярност именно като стра

тегия за намаляване на разходите. Днес все още това е първият и 

най-солидният аргумент на компаниите да „изнасят" функции и про

цеси и да ги предават за изпълнение на специализирани компании. 

Намаляването и/или спестяването на разходи може да се разгледа в 

няколко направления. Първо, разходите на предприятието за произ

водството на аутсорсвания продукт/услуга по правило са по-високи 

от тези на специализираните аутсорсинг компании, които обслужват 

многобройни клиенти и постигат икономии от мащаба. Второ, кли

ентът значително съкращава или дори напълно се освобождава от 

т.нар. не профилни активи, както и разходите, свързани с тях. Трето, в 

резултат на използването на аутсорсинг клиентът намалява броя на 

собствения си персонал, включително и управленски, което също води 

до икономия на разходи. 
Чрез използването на аутсорсинг се постига по-високо каче

ство на продуктите/услугите, по-качествено изпълнение на „изнесе

ните" функции. Според обзора на ТЬе Вигеаи оРКа!юпа1 АгТанз пови

шаването на качеството на услугите е една от двете основни причини 

за използване на аутсорсинг [4]. По-високо качество се постига за 

сметка на тясната специализация, богатите знания и опит на аутсор-

синговите компании в изпълнението на функции и дейности, които са 

предмет на аутсорсинг договора. Тези процеси формират сърцевина

та на техния бизнес, докато за клиентите им те имат второстепенен 

характер. Последните разглеждат тази дейност като периферна и за 

тях не е икономически изгодно, поради ограничените й мащаби и/или 
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спорадичния й характер, да инвестират в нея. В същото време профи

лирането на аутсорсинговите компании им позволява да използват ви
сококвалифицирани специалисти, да прилагат съвременни технологии 
на производство или обслужване и т.н. Те работят с широк кръг клиен
ти, имащи сходни проблеми, което им позволява да натрупат ценен опит. 

Аутсорсингът осигурява достъп до специфични ресурси като 
опита, знанията и технологиите на аутсорсинговата компания. Според 
споменатото по-горе изследване достъпът до големия опит на аут
сорсинговата компания е основната причина за преминаването към 
аутсорсинг [4]. Клиентът получава възможността да използва съвре
менните технологии и ноу-хау на своя аутсорсинг партньор, без да 

влага собствени ресурси в тяхното разработване и усвояване. Спо
ред Б. Аникин „главното, което прави привлекателен аутсорсинга за 

клиента - това е възможността да използва нови технологии" [5]. 

Понякога някои предприятия прилагат следната стратегия - „изна
сят" някоя функция или производствен процес извън своите предели и 

след като придобият необходимите опит и знания от аутсорсинг парт
ньора, ги връщат отново за изпълнение в рамките на предприятието 

(Ьаскзоигсш§). 
Освен посочените по-горе, могат да се изтъкват и още аргумен

ти в полза на аутсорсинга: 
^ малък обем на произвеждания продукт/услуга, който прави ико
номически нецелесъобразно неговото производство в рамки

те на предприятието; 

^ предприятието не разполага с необходимия производствен ка

пацитет; 
^ опитът и квалификацията на персонала не са на необходимото 

ниво; 
^ аутсорсингът повишава гъвкавостта (например, предприятие

то може да използва персонал, без да се ангажира с неговото 

задържане, когато не е необходим); 

^ аутсорсинг доставчикът има отлична репутация и изгражда

нето на дългосрочни взаимоотношения с него би се отразило 

положително на бизнеса на клиента в бъдеще; 

^ факторът време - предприятието е „притиснато" да реализи

ра някой проект в кратък срок и възлагането му за изпълнение 

от специализирана опитна компания е най-доброто решение в 

случая и др. 
Аргументите „против" аутсорсинга са различни, като повечето от 

тях произтичат от взаимоотношенията между аутсорсинг партньорите: 
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Аутсорсингът води до зависимост на клиента от доставчика на 
аутсорсинг услугата. Изнасяйки изпълнението на определени функ

ции или процеси извън своите предели, клиентът изнася и тяхното уп

равление. Зависимостта на клиента нараства, когато той работи с един 

аутсорсинг партньор (5т§1е5оигспт§). Аутсорсинг партньорът може да 

изпадне във финансови затруднения или дори да фалира. Преминава

нето към друг аутсорсинг доставчик или връщането на изнесения процес 

обратно обикновено изисква много време, през което клиентът ще 

претърпи значителни вреди. Възможно е заинтересоваността на аут

сорсинг партньора към проекта значително да намалее, ако той склю

чи по-изгодни и по-перспективни договори с други клиенти. Освен това, 

по време на изпълнение на аутсорсинг контракта партньорът може да 

бъде придобит или погълнат от друга компания, чието отношение към 

вече сключения договор да е негативно или този договор да не съот

ветства на нейната стратегия. Понякога вътрешните проблеми на аут-

сорсинговата компания могат да доведат до спадане на качеството 

на услугата до неприемливо за клиента равнище. От друга страна, 

работата с повече доставчици на определена услуга (ти1!15оигст§) 

внася по-голяма гъвкавост и сигурност, но е с повишена сложност на 

управление и изисква допълнителни ресурси. 

Аутсорсингът води до изтичане на фирмени знания, ноу-хау или 

информация. Изтичане на информация, включително и конфиденциал

на, се получава при изнасянето извън пределите на фирмата на фи

нансовите бизнес процеси, обработката на данни за клиентите на фир

мата, сведения за персонала и пр. Ако информацията е стратегически 

важна за клиента, то нейното изтичане може да има катастрофални 

последици за неговия бизнес. 
Аутсорсингът води до увеличаване на разходите. Този аргу

мент не трябва да се подценява, въпреки че аутсорсингът получава 

разпространение именно като стратегия за намаляване на разходите. 

Първоначалният мотив за аутсорсинг - намаляване на разходите, 

„също не е убедителен" [6]. Според други изследвания аутсорсингът 

струва на компанията средно с 20 по-скъпо, отколкото добре отрабо

тения вътрешен процес. Това се обяснява със стремежа на доставчи

ците към повишаване на тяхната печалба, покриване на рисковете и 

компенсации на разходите за участие в конкурси. По данни на Сотра55 

Мапа^етеп! Соп5иШп§ в последните години на аутсорсинг-договора 

превишаването на стойността на аутсорсваната услуга над стойност

та на вътрешния процес може да е от 30 до 45 което показва, че 

икономията на средства с помощта на аутсорсинга е по-скоро мит [7]. 
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- Аутсорсингът води до загуба на контрол върху изнесените извън 

пределите на предприятието процеси. Това важи с пълна сила за тези 

дейности и процеси, които са ключови за предприятието и които му 
осигуряват конкурентни предимства. 

Могат да се посочат и други аргументи „против" аутсорсинга, 
като: 

^обемът на производството е прекалено малък и не представ

лява интерес за потенциалните аутсорсинг партньори; 

^ продуктът/услугата се вписва добре във фирмените основни 

компетенции и трябва да се развива в рамките на предприяти
ето, а не да се „изнася" навън; 

^ аутсорсинг пазарът е слабо развит и липсват достатъчно на

деждни и компетентни аутсорсингови компании и др. 

В заключение следва да отбележим, че решението да се аутсор-

сва или не дадена функция или процес има стратегически характер и 

изисква внимателен и аналитичен подход. Аутсорсингът не е реше

ние на всички проблеми. Той не е панацея и ако предприятието не 

може да реши само своите проблеми, е малко вероятно те да бъдат 
решени от неговия аутсорсинг партньор. 
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НОВИ ОРИЕНТИРИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТАЛАНТИТЕ 

Гл. ас. д-р Искра Пантелеева 

Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов 

За да бъдат гъвкави спрямо новите характеристики на средата, 

за да се адаптират към ускорения бизнес цикъл и да отговорят адек
ватно на динамичните иновационни тенденции и пазарна конюнктура, 
стопанските субекти трябва да привличат, развиват и задържат лица 
със задълбочени теоретични познания и специфични практически 
умения, особено в най-важните функционални и предметни области. 
В подобна среда значението на талантите

1
 за реализирането на миси

ята и стратегическите цели на бизнес организацията непрекъснато 
нарастват. Все повече мениджъри поставят тяхното управление в 

центъра на фирмената си философия на успех и растеж. 
Днес човешките ресурси търсят възможности за паралелно раз

витие в личен и професионален план, пресичайки и преплитайки фор
малните граници на тези две основни сфери на човешкия живот. Ли
цата все повече търсят варианти за обучение и развитие (както само
стоятелно, така и с помощта на колеги и наставници), а бизнес орга
низациите следва да се стремят да „обгрижват" тези, които имат най-
голям потенциал за това. За да бъдат удовлетворени потребностите и 
на двете страни, топ мениджърите и Н К специалистите трябва да 
преосмислят подхода си към човешките ресурси, към тяхното обуче
ние и развитие и на тази основа - да ангажират значителни ресурси за 

управление на най-добрите, на талантите. 

X * * 

Въз основа на редица емпирични изследвания
2
, осъществени от 

специализирани институции и на базата на обобщени мнения на ме-

^ Визират се не толкова вродените дарби, колкото поведението на работното място. За 

талантите е характерно, че имат компетентностите, опита и потенциала за развитие, от 

които бизнес организацията се нуждае за изпълнение на стратегията си Източник: 

Бояджиева, Т.//Мениджър. п « р : / Л ™ ™ ^ ^ 

па-!а1ап!п.е. 
^ В доклада са представени само част от най-важните резултати и обобщения на про
учвания на най-големите световни асоциации и консултантски компании в областта 
на управлението на човешките ресурси. Достъпът до някои данни е въз основа на 

членство в тези асоциации. 
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ниджъри на водещи световни и български
3
 компании, могат да се по

сочат в синтезиран вид следните нови ориентири в областта на управ

лението на талантите през последните няколко години
4
: 

0 От разработването на отделни или самостоятелни техноло

гични решения в ключовите области -заетост, обучение и производи

телност - се преминава към прилагането на интегриран подход, 

намиращ проявление в използването на комплексни или отчитащи 

съвкупност от условия и фактори инструменти. Тенденцията е към 

изграждане на цялостни платформи от техники и средства, по

криващи широкия спектър от елементи на системата за уп

равление на човешките ресурси. В допълнение мениджърите след

ва да „вплетат" и възможностите за интегриране на социалните 

мрежи и обмена на знания извън границите на бизнес организация

та или групата от свързани стопански субекти. Виртуалното общува

не в социалните мрежи дава на работещите огромно количество нови 

информация и знания, които могат да споделят или използват. В оцен

ката на служителите все по-често се включва позиция, индикираща 

броя на хората, които те познават или с които могат да се свържат. В 

този смисъл все повече нарастват усилията на Н К мениджърите от

носно прилагането на интегрирания подход в максимално широки гра

ници. На практика ще се изисква по-голяма гъвкавост по отношение 

управлението на времето, мястото и характера на работата, осъще

ствяваната от заетите лица. Редица емпирични изследвания показ

ват, че системната интеграция е първият приоритет, свързан с обхва

та на човешките ресурси и особено с управлението на талантите. През 

Как компаниите в България Придобиват Таланта? Доклад от проучването Добри 

Практики в Придобиването на Таланта 2011, Та1еп! Мапа§етеп1 1п4ех, Еп!а1еп1, 

Ю н и 2011, Ьир://\у\у\у.еп!а1еп1Ь§.сот/1та§е5/51ог1е5/с1ос5/ТМ1_Ве51_Ргас!1се5^ 
КероЛ_Та1епг_АсяшзШоп_01.2011_-_05.2011_Ви1§апа.рсп\ 

4
 За повече подробности вж. ЬотЪагсН, М , Ьаигапо, М. Нитап Сарка1 Мапа§етеп! 
Тгепс15 2012, АЬегйееп Огоир, Тапиагу 2012, рр. 4-24.; Виззег, Б. Р1уе \Уогкр1асе 
ТгепсЬ&г2012.Та1епШапа§етеп1.пйр:/Ла1епт^^ 

Егепс1з-:Гог-2012/2.; Пять трендов управления талантами 2012. Ьир://ш\у\у.зтаП-

ес!ихо1г^51ап^иргау1еп1е-1а1ап1ат1/1а1еп1-тапа§етепМгеп(1з-2012.Мт1.; Натз, 3. Трен-
дм управления талантами и Н К 2011. Вегзт & Аззос1а1е5. Ь«р ://\у^.5таП-ес1и.сот/ 

51ай-иргау1еп1е-1а1ап1ат1/1а1ет-тапа§етепМгепс1з-201Шт1.; Та1еп1 ЬаЬог 8поПа&е 
Зигуеу апо

1
 МапиГаспдпп§ Та1еп1 Гог те Нитап А§е 8игуеуз, Мапрошег Огоир, 2011, 

Ьар://из.тапро\уег.сот/из/еп/тик1тес11а/МапиГас1;ипп§Та1еп1;.рс1Г.; 0'Ьеопагс1, к! 
Та1еп1 АсяшзШоп Расюоок 2011: ВепсЬтагкз апс! Тгепск 01*8решНп§, 81аШп§'апс1 

Кеу Та1еп* Мептсз, 17.11.2011, Ьйр:/М\ууу.Ьегз1п.сот/81оге/а
,
е1а115.а5рх?а

,
ос1а

,
=15006 

киок=ЗКкММ1\УУ/гТ9\УзКо1УК%2РО2:КХо^НрГ5Х56О\уи\УКО\у1М1
о
/о2Р0ЕК 

ЗЮугРШО)14РТзр11%2РчЬА21СРр2о2РРаН%2РКОа!У4%ЗВ и др. 
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следващите години бизнес организациите ще продължат да търсят 
начини за преразглеждане на подхода си и към управление на изпълне
нието, стремейки се към по-голяма обвързаност между мотиви
ране, заплащане, обучение, делово представяне на персонала 

и измерване на резултатите от неговия труд. 

0 Все повече бизнес организации се стремят към съчетаване 
на интегрирания подход към човешките ресурси с прилагане

то на специфична система от индикатори и показатели за оцен

ка на състоянието и използването на талантите. Последната 
включва редица нови многоелементни индикаторни области като-
високопроизводителна култура, резултативност на бизнеса ка
чество на лидерството, възможности за ускоряване на измене
нието, начини за увеличаване въвличането на лицата във фир
мените ангажименти, способност и средства за задържане на 
лидерите и

а?
. Бизнес организациите все повече ще разграничават 

и оценяват талантите си въз основа на точни данни, най-вече 
от позициите на ролята (приноса) им за постигането на набелязаните 
ключови показатели, особено относно обема на продажбите печал
бата и удовлетвореността на клиентите/партньорите. Налага се по
требността от разширяване обхвата на кумулираната информацията 
в тази посока и изграждането на т.нар. профили на талантите По
твърждение на това е и резултатът от емпирични изследвания спо
ред които анкетираните посочват, че двете най-важни условия за 
успех са лидерските способности и експертните технически по
знания. Според 5 6 % от висшите мениджъри липсата на умения е 
основна пречка за израстване в кариерата. Поради тази причина усили
ята ще бъдат насочвани към идентифициране на сегмента от та
ланти, по отношение на който да се разработи и приложи цялостна 
обоснована аналитична методика относно подходите за формиране 
на заплащането (особено в частта му, касаеща допълнителните плаща
ния и специфични награди) и насърчаването на талантите. Изходен пункт 
в тази методика следва да бъде етапът на подбор, назначаване и адап

тиране на персонала. Много Н К отдели в бизнес организациите инвес
тират значителни време, средства и усилия за разработването на по
добна методика и осъществяването на комплексни задълбочени 

анализи, свързани с талантите. Заедно с НЯ-анализа, в приоритет 

за бизнес организациите се превръща стратегическото планиране 
на работната сила и в частност - на талантите. Прилагането на 
гъвкава стратегия за управление на талантите, в чиято онова е подобна 

(също гъвкава) методика за измерване и анализиране ключовите пара 

метри, провокира създаването на култура на непрекъснато усъвършен-
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стване. Въз основата на данни от различните области и равнища мето

диката трябва да провокира и позволява: да се правят изводи относ

но ефективността на управлението на талантите, да се разра

ботват препоръки относно това управление и да се формулират 

предложения за „канализиране" функционирането на бизнес орга

низацията по начин, позволяващ й извличането на конкурентни 

предимства, залагайки на талантите. 

0 Все повече бизнес организации възприемат и прилагат стан

дарти за работна култура като инструмент за развитие на биз

неса и за въздействие върху човешките ресурси. Нараства бро

ят на стопанските субекти, които намаляват средствата за маркетин

гова дейност, а инвестират значителни време, енергия и ресурси за 

изграждане на устойчива култура. Ако бизнес организацията покаже 

убедително, че наистина се грижи за работниците и служителите си, 

че „милее" за своите таланти, това може да се превърне във възмож

ност за брандинг и фирмен РК. 
0 Наблюдава се преход от принципите на мениджмънта 

към стойностите на лидерството. Служителите днес са високо

образовани и квалифицирани, прилагащи съвкупност не само от спе

цифични техники и инструменти, насочени пряко към човешките ре

сурси, но и психологически методи. Към днешна дата мениджърите 

следва да умеят да водят и да увличат работещите да ги следват, 

основавайки това свое поведение на базата на ценности, в центъра на 

които стоят сътрудничеството и общите цели. Лидерите биха постиг

нали много по-добри резултати, ако предоставят обща позитивна ви-

зия и спечелят „не само съзнанието, но и сърцата им". Потребители

те оценяват високо бизнес организации, които обгрижват своя персо

нал, които мотивират не само талантите си, но поемат ангажименти 

към всички човешки ресурси. В тази ситуация те са склонни да зап

латят повече за продукти или услуги, предлагани от стопански субек

ти, които споделят и прилагат подобни ценности
5
. 

ИВсе повече се възприемат плоските управленски струк

тури и се наблюдава „изравняване" в бизнес организациите. 

Новите компютърни технологии предоставят възможност за достъп 

до информация, който в значително по-малка степен зависи от позици

ята, която лицето заема в йерархията. Съкращаването на длъжности 

и щатове води до изчезването на някои нива на управление
6 

5
 Виззег, Б. Р1уе \Уогкр1асе Тгепдз Гог 2012. Та1еп1 Мапа§етеп1. Ь«р://1а1епйп#.сот/ 

агИс1ез/У1еш/Г1Уе-^огкр1асе-1гепа
1
5-й)г-2012/2. 

6
 Пак там. 
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0 Налага се тезата, че за да се постигнат успехи е необходим 

екипен подход, в центъра на който са функциите и ролите, „закрепени" 

на талантите. Днес важно е не каква позиция заемат лицата, а как

ви знания притежават. Отчитайки тези изменения, мениджърите 

следва да очакват промени в съдържанието и организационните харак

теристики на екипната работа и в позицията на талантите. В близкото 

минало приоритет се придаваше на длъжността и ролята на отделните 

членове в екипа. В настоящия момент се лансира идеята за включване 

на всеки член „в движение" и възлагане за изпълнение на това, което е 

необходимо в оперативен план, ай коск решение, посочено или проиг

рано преди това от най-добрите, талантите. Акцентира се на добрите 

практики, споделения опит, личния пример и съвместните усилия. 
0 Вниманието и ангажиментите на бизнес организациите се насоч

ват към разнообразието на човешките ресурси и способността на 

мениджърите да осъществяват тяхното ефективно управление 

(по отношение на образование, квалификация, трудов опит, социални и 

допълнителни специфични умения, природни дадености, психопрофил и 

др.). Ог позициите на потребителите, бизнес организацията трябва да 

ангажира в своята дейност лица, притежаващи характеристики и пред

ставляващи типични представители на всички разпознаваеми групи кли

енти/партньори, спрямо които тя проявява интерес. Подобни тенденции 

(налагащи изискването за необходимото разнообразие по отношение на 

човешките ресурси) намират пряко отражение и в редица нормативни 

документи и стратегии както в рамките на Европа, така и зад океана. 

Например в подкрепа на тезата за стимулиране присъствието на жените 

в управлението, проучване на МсКшзеу и Ю И показва, че колкото броят 

(делът) на жените в мениджърския състав на бизнес организацията е по-

голям толкова се реализира по-висока печалба. Съставът на „нестан

дартните" квалифицирани работници в бизнес организацията ще 

нараства, тъй като налагащата се философия в областта на човешките 

ресурси лансира тезата, че именно те осигуряват стратегическите пре

димства на базата на бързината и гъвкавостта, те разпознават наи-рано 

тенденциите и идентифицират възможностите за ефективна фирмена за

етост постигната чрез ангажиране на двете най-важни съвкупности -

младите хора и зрелите професионалисти. Служителите, ангажирани в 

нестандартни форми на заетост от 1/5 може да достигнат 1/4 от общата 

работна сила през 2012 г. В резултат на това трябва да бъдат разработ

вани програми за обучение и адаптирате на тези лица за по-бързото и по-

пълноценното им включване в работния процес
7 

7
 Пак там. 
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0 Значението и популярността на програмите за мобилност и 

управление на кариерата продължат да растат. Според съществе

на част от мениджърите и експертите (над 4 8 % ) индикатор за успех 

на стратегията за управление на талантите е възможността ключови

ят персонал да може да преминава от основните роли към успешно 

изпълнение на други вътрешни роли. Управляващите от средните нива 

и Н К специалистите следва да създават повече възможности за по-

висока трудова и социална активност, за трупане на опит, дори когато 

няма непосредствена възможност да им се даде тласък за израства

не и развитие. Следователно Н К специалистите трябва непрекъснато 

да поддържат програми за управление на кариерата
8 

0 Програмите за обучение и развитие на лидерски качества все 

повече ще отделят внимание на иновациите и глобалното лидер-

ство, акцентирайки върху чуждестранните региони. Тъй като 

необходимостта да се ускорят иновациите се превръща в една от най-

важните цели за съвременната бизнес организация, настоящите сто

пански субекти се нуждаят от лидери, които могат да формират пред

приемачески дух, иновационна култура и комфортна среда за съвмес

тна дейност. Организации, които „притежават" подобно „бижу" в много 

по голяма степен инвестират в обучения и придобиване на компетен

ции за работа в условията на глобализация (за разлика от предходни 

години, когато акцентът е бил върху уменията за снижаване на разхо

дите и увеличаване производителността на труда)
9 

Привеждането на фирменото поведение към новите ориентири в 

областта на човешките ресурси предполага, провокира и поражда по
требност от ново мислене, което да: 

0 съответства на новия глобален бизнес климат; 

0 стимулира към постоянно обучение; 

0 залага на талантите. 

В тези условия мениджърите ще изискват от Н К специалистите 

не просто предоставянето на услуги (например програми за развитие 

на лидерски умения и за управление на изпълнението). Те ще имат 

много по-големи очаквания и претенции относно предлагането на дей

ствени и ефективни инструменти, водещи до по-високи доходи и ус

тойчива конкурентоспособност. В условията на динамична и рискова 

среда бизнес организациите следва бързо да променят своите при

оритети, извеждайки на преден план талантите. 

8
 Нагпз, 5. Трендм управления талантами и НК 2011. Вегзт & Аззос1а1е5. Ь«р:// 

^ш\у.зтаг1-ес!и.сот/51;а11-иргау1еп1е-1а1ап1ат1Да1еп1-тапа§етеп1-1гепс1з-2011 .Ь1т1. 
9
 Пак там. 
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•к * * 

Последните тенденции в областта на човешките ресурси извеж
дат на преден план онази част, обхващаща най-значимите лица - та
лантите. Тези нови ориентири влияят непосредствено върху поведе
нието на бизнес организациите и върху отношението им към човеш
кия фактор като цяло. Поставянето на талантите в центъра на фирме
ната философия налага нови стандарти и изисква различен подход. 
Обхващането на различните аспекти, техники, инструменти и доку
менти в интегрирана визия за привличането и използването на най-
знаещите и най-можещите е сред най-важните умения, които топ ме
ниджърите и Н К специалистите трябва да придобият в настоящия 
момент. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЕЛОВОТО 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА В ГОЛЕМИТЕ 

БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Доц. д-р Венета Христова, ас. д-р Зоя Иванова 

Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов 

Въведение 

В условията на бързопроменяща се (динамична и неопределена) 

бизнес среда големите български предприятия са изправени пред ре
дица предизвикателства, свързани с деловото оценяване на персонала. 
Те все по-често са принудени да използват различни техники и подходи 
за атестиране с цел по-ефективното управление и използване на заети
те в тях лица. В доклада, на базата на статистическа и емпирична 
информация, представяме резултатите от проучването на деловото оце
няване на персонала в големите български предприятия, като преди 
всичко открояваме съществуващите проблеми и предизвикателства. 

I 

През последните две десетилетия управлението на човешките 

ресурси беше ориентирано към твърде традиционни области като: 
професионално обучение, получаване на допълнителни умения и ком
петенции, постигане на по-висока квалификация и др. Прилаганите 
подходи и методи в тази област практически пренебрегваха ефектив
ното позициониране на човека като индивид със специфични характе

ристики, а фокусираха най-вече върху производствените аспекти на 

неговата работа. Отчитаха се предимно необходимостта от развитие 
и усъвършенстване на уменията и способностите на специалистите, 

които не са пряко свързани със специфичните производствени задачи. 

Днес управлението на човешките ресурси все по-ясно акцентира върху 

цялостния принос на човешките ресурси, отделяйки специално внима
ние на факта, че са необходими промени в отделните елементи на 

системата на управление на човешките ресурси за постигане на фир

мените успехи. 
Оценяването на персонала е съставна част на системата на уп

равление на човешките ресурси. Чрез нея се набира и анализира ин-
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формация за трудовото представяне на работника/служителя и за изгот

вяне на становище за неговата работа, като се отчитат изискванията и 

целите на организацията. Деловата оценка е един от най-добрите инстру

менти за „сверяване на часовника" по отношение трудовото представя

не както за работодателя/предприятието, така и за самия оценяван. 

В теоретичните разработки и стопанската практика се предлагат 

и прилагат много и разнообразни техники, методи и подходи за делово 

оценяване на персонала. Най-често използваните са изведени в табл. 1. 

Таблица 1 

Техники, методи и подходи 

за делово оценяване на персонала 
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Бшейвиаристичт-базирани подходи, към които се отнасят:" 
конвенционална скала за оценка", „поведенческа скала", „скала на 
честотата на поведенческите характеристики", „списък с претеглени 

характеристики", „метод на принудителния избор" 
Подходи, ориентирани към резултатите. Към тях са техниките 
„Управление чрез цели" и „Отговорности и измерване" 

Оценяване на екипното представяне. 

Индивидуални методи - „конфиденциален доклад", „есе оценка", 
„техника на критичната оценка", „списъци и списъци с претеглени 
характеристики", „графична рейтингова скала", „поведенчески фиксирани 
рейтигови скали", „метод на принудителния избор", „управление чрез 

цели" 
Техники за оценяване на колектив/и - сравнителен метод, техника на 
сравняване по двойки, техника на принудителния избор на 
характеристики, групово оценяване, „счетоводство на човешките 
ресурси", оценителен център, метод на полевия преглед. 

на писмените характеристики; на експертните оценки; на сравняване 

качествата и изявите на работниците и служителите с лица, избрани за 
еталон; на отчетните карти (атестационни формуляри); на зададената 

групировка; на подреждането на работниците и служителите; на 
чифтовото сравняване на отделните работници и служители; на свободния 

избор на характеристики за оценяване: на принудителния избор на 
оценъчни характеристики по готови форми; на нормативния отчет; на 

отворения край; на поведенческите скали; на оценката-интервю; на 
мениджмънта на целите; на ранжиране приоритета на дейностите и др. 

» В ж МаЬарйго, В. В. Нитап гесоигзе тапа§етеп1. N«5^ А§е Ьйегпайопа1 (Р) Ш . , 

РиЪНзЬегз, 13ВК (13): 978-81-224-2943-5, 2010, рр. 120-122. 
2
 Вж. Као, УЗР. Нитап гесоигзетапа§етеп1. Впагаттг 1лнуег5пу, 2007, рр. 1 \\-\и. 

3
 Вж. Шопов, Д. и Атанасова, М . Управление на човешките ресурси. Част 1, С , Тра-

кия-М, 2003, с. 231. 
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През последните години усилено започна да се говори за т. нар. 
„360 градусова обратна връзка"

4
, една нова функция на управле

нието на представянето, която представлява систематично събиране 
и обратна връзка на данни за трудовото представяне на лице или гру
пи от лица, извлечени от заинтересовани от тяхното изпълнение стра
ни (вж. фиг. 1). 

/ -

Фиг. 1. Модел „360 градусова обратна връзка" 

Използването на този нов подход за оценяване се свързва с по
лучаването на данни за трудовото представяне на едно или повече 

лица от: лицето, на което той/тя/те докладват, техните преки доклади, 

техни колеги (които могат да са членове на екипа и/или колеги от 
други части на организацията), както и от външни или вътрешни кли

енти. По този начин се счита, че при правилно проведени проектира
не, комуникация, обучение и проследяване на целия процес ще се ге-

Зее: Агтзггоп§, М. А ЬапаЪоок оГпитап гезоигсе тапа^етеп* ргасйсе.// 10т ео! 
Ко§ап Ра§е Ьлткес!, 2006, рр. 518-525. 
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нерират следните преимущества от прилагането му като: получаване 
на по-широка перспектива от оценяваните лица за това как биват 
възприемани от другите в организацията; увеличаване на осведоме-
ността за и значението на компетенциите; по-надеждна обратна ин

формация за висшите мениджъри относно тяхното изпълнение; при

емане на принципа на множество заинтересовани страни като мярка 

за изпълнение; насърчаване на по-голяма отвореност за обратна 

връзка; засилване на желаните компетенции в работата; придобиване 

на по-ясна картина от висшия мениджмънт за истинска ценност на 

всеки индивид; изяснени критични аспекти на представянето; спома

га за определянето на ключовите области за развитие на отделното 

лице, отдел и организацията като цяло и т.н. 

II 

За последните няколко години оценяването на персонала е дей

ност, която има противоречиво развитие в българските предприятия и 

по-конкретно - в големите предприятия. Делът на големите стопански 

субекти
5
 е едва около 0,2% от всички предприятия у нас. През 2010 г. 

абсолютният им брой е 752, което е с около 9,5% по-малко спрямо 2008 

г. - 831 и с близо 1,8%> спрямо 2009 г. - 766. Независимо от неблагопри

ятната тенденция големите, предприятия заемат важно място в иконо

миката на страната. Те оперират върху големи територии, разполагат с 

огромни ресурси и капитал и се позиционират на престижни специали

зирани пазари. В големите предприятия са наети близо 509 139 заети 

лица, което е над 2 0 % от общо заетите по трудово и служебно правоот

ношение. Те реализират над 3 0 % от общия годишен оборот и създа

ват близо 4 0 % от добавената стойност за всички предприятия. 

От генералната съвкупност най-значителен е делът на големите 

предприятия от преработващата промишленост- 45%). В този сектор 

заетите лица са около 44,7%), реализира се годишен оборот над 3 8 % и 

добавена стойност-27,8%. Следващ, с най-голям дял, е сектор „Стро

ителство" (близо 12%). В него работят около 1 0 % от заетите лица в 

големите предприятия, реализира се годишен оборот над 6% и обща 

добавена стойност над 8%. Най-малък е делът на сектор „Професи

онални дейности и научни изследвания" (под 1%), а аналогичните по

казатели са под 1%о. 

5
 В България според Закона за малките и средните предприятия за големи предприя
тия се приемат онези, чиито персонал е над 250 лица, с годишен оборот над 97 500 
000 лв. и обща стойност на активите над 84 000 000 лв. 
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На базата на получени, систематизирани и анализирани данни 

чрез Проект № 25-2011 „Предизвикателства пред човешките ресурси 

в големите български предприятия"
6
 прави впечатление, че практи

ката на големите предприятия у нас по делово оценяване все още е 

по-скоро нетипична, отколкото регулярна, често повтаряща се и оби

чайна. Около 57%) от изследваните предприятия осъществяват дело

во оценяване на наетите от тях работници/служители, предимно при 

конкретна необходимост или инцидентно. Регулярно само 1 7 % от го

лемите предприятия веднъж в годината правят делово оценяване и 

17%) - през различен период от време. Близо 43%) - изобщо не правят 

делова оценка на персонала. При тези данни не можем да спестим 

опасението си, че предприятията ни не използват потенциала на този 

елемент от системата на управление на човешките ресурси. По този 

начин те се лишават от ценна информация в следните направления: 

не разполагат с адекватна информация за трудовото предста

вяне както на новопостъпилите, така и на вече работещите 

работници/служители; 
нямат детайлна представа за онези работници/служители, на 

които могат да им се възлагат по-големи отговорности, имат 

възможност за развитие в професията/кариерата и трябва да 

бъдат задържани в предприятието на всяка цена; 

нямат данни какви евентуални обучения следва да се организи

рат за персонала- направления на обучение, видове, форми и т.н. 

В по-голямата част от предприятията се оценяват всички заети 

(60%), а 4 0 % оценяват само управленския си персонал. Целите, които се 

преследват с оценяването са свързани предимно с проверяването и цяло

стната оценка на работата, както и мотивирането на персонала (50%), 

следвани от усъвършенстване на стандартите и подобряване работата 

на заетите (33%). По-рядко се цели съставяне на серия последователни 

планове, разкриване на потребности от обучение и проверяване ефектив

ността на процедурите и практиките, свързани с персонала (17%), което 

още веднъж кореспондира с по-горе изложените ни опасения. Обхватът 

на деловото оценяване предимно е насочен към получаване на оценка на 

нивото на компетентност (67%), следвано от оценки за изпълнението на 

длъжностните задължения, особености на поведението, производител

ност на труда, резултати от дейността (23%). Почти не се използва дело

вото оценяване за събиране на информация за личността (10%). 

6
 Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ИНИ към СА „Д. А. Ценов" -

Свищов през периода май-юли 2011 п, вж. ЬПр:/М\Уш.ип1-5У15Ь1оу.Ь§/с1е^аик.а5р? 

ра§е=т1#рп))ес1:5 
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По отношение техниките за делово оценяване сред изследвани

те предприятия се наблюдава разнообразие в тази посока (вж. фиг. 2). 

14% 

14% / 

14%\. 

I 

\ 44% 

Л I 

/ ' - • ' " - \ / 

14% 

.—.— 1 

11 Техника на писмените 

характеристики 

ш Техника на експертната 

оценка 

• Техника на сравняване 

по двойки 

• Техника на отчетните 

карти 

а Техника на 

предварително 

зададената групировка| 

Фиг. 2. Прилагани техники за делово оценяване 

в изследваните предприятия 

Преобладават тези, използващи най-старата техника - на пис

мените характеристики (около 1/4 от предприятията). Следват сто

панските субекти, които прилагат интервюта с ръководителите и съгла

суване с тях на личните им цели и работа, която те ще изпълняват 

през дадения период (около 15%). Значително по-рядко се използват 

техниките на експертната оценка, сравняване по двойки, на отчетни

те карти, на предварително зададената групировка и други. Не се от

чита да се прилагат такива техники като тази със сравняване каче

ствата и изявите на работниците и служителите с лица, избрани за 

еталон, за класифициране по ред, на сравняване по двойки и други по-

неизвестни за българската практика техники. При деловото оценява

не на персонала предприятията предимно съставят някакъв план за 

подготовка, провеждане и анализ на резултатите от оценяването и 

осведомяват оценяваните за резултатите от оценяването и обсъждат 

на спорни моменти (в 3 3 % от случаите). Само около 17% се консул

тират с юристи по въпроси на деловата оценка. 
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Заключение 

Оценяването на персонала е ключова дейност от управлението 

на човешките ресурси, която дава възможност да се разбере както 

равнището, така и съвършенството на изпълнението на работата или 

дейността, да се даде обратна връзка за тях на изпълнителите и на 

тази основа да се мотивират човешките ресурси така, че да дадат 

възможно най-много от себе си за постигане целите на компанията. 

Всяка организация трябва да осъществява по най-адекватен за нея 

начин оценяване на персонала, за да може да оцелее и да се развива в 

бъдещето. Всяка организация трябва да избере най-правилният за 

нея подход, методи и техники за оценка на трудовото представяне, за 

да постигне по най-добрия за работещите в нея индивиди и за нея 

самата начин както краткосрочните си цели, така и стратегическите 
си стремежи. 
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АВКГОСЕ 8ТКАТЕСУ РОК К1ЧО\УиШСЕ 

МА^АСЕМЕОТ Ш 80ЕТ\УАКЕ Б Е У Е Ш Р Ш С 

ОКСАМ2АТ1СЖ8 

Т)г Каго1 СНгаЬасШ 

ЛмуегзОу о/Есопотгсз т Ка(отсе, РоЬапй 

АЪ$1гас1 

8о/(м?аге 15 аргодис( а1то5( епйге1у геШей (о кпогм1е(1%е. 1( 15 %епега(ес1 

Ьу 5рес1а115ей ог%ат5айоп5 (1е. 8о/(м?аге Вече1ор1щ Ог%ап15аИоп5, 8й05). 

8ресфс 5(га(е%ге5 пеей 1о Ье аррИед. /ог тапа§т% кпсм1ес1%е ге5оигсе5; а 

Ъпс1%е 5(га(е%у 15 опе 1кет. 1( 15 а 5(га(е%у уякгск а((етр(5 (о сотЬте (ке 

йоситеп(ей кпом/1ес1^е ш(к (ке китап опе. РгоЪаНу (Ш 5(га(е%у 15 (ке то5( 

айецисКе/ог 8005. Тке ргоро5ей тойе1 о/(гап5Шоп/гот циаЮу тапа%етеп1 

ту5(ет5 соп/огтаЪ1е ш(к (ке 5епе5 9000180 5(апс1агсЬ (о кпо\у1ес1%е тапа%етеп( 

5у5(ет5 15 ар.гасйса1 шр1етеп(а(юп о/(ке 5(га(е%у. Тке тойе115 5ирр1етеп(ед. 

Ьу а кпоч?1ед.%е д.е5спр(юп 1ече1 Шегагску" 

ГптгойисНоп 

Иитегоиз гезеагсЬегз рот! оиГто те шщиезгюпаЬю з^пШсапее ог* 
зогглуаге аз а ргоаис! сотрозеа ептлге1у ог* кпоуЛеа§е гог т е сиггеп! 
с1уШза11оп Аеуеюртеп!. 8огглуаге 13 ргоу^ес! Ьу зогглуаге с1еуе1орпт§ 
ог^ашзагюпз (8БОз). Апу ог§ашза!юп УУЬЮЬ сагпез т!о егТес! а! 1еазт 
опе з!а§е оГтле зогглуаге Нге сус1е (е.§. аез1§п, рго^атпнп§ ог гез!т§, 
егс.) сап Ье сюззШес! аз 8ИО. 8огг\уаге (1еуе1ор1п§ ог§ашзагюп5 аге ог" 
кеу 1трог1апсе гог 1Ье сиггеп! з!а§е оПЬе шуШзагюп аеуеюртеп! Араг! 
ггот т е н Ьазю го!е, гЬеу аге ехресГео

1
 го §агЬег арргорпате гезоигсез от' 

кпоуу1ес1§е апа то тапа§е гЬет зкПгиНу зо Ла! то епзиге сгеагюп оГ§ооа! 
ЯиаНгу зогглуаге гЬаг теегз т е сизтотег'з геяшгетепгз. К л ^ ю а ^ е сап 
Ье азз1§пес1 Го та1у1алда1 етрюуеез, геатз оГетрюуеез апо! ог^ашзагюпз. 

А ргорег зггаге§у 15 геяшгео! тог ап еШшепг кпо\у1ео!§е тапа§етепГ. 
ТЬе ТОПОУУШЗ кпоууюо^е тапа^етепг зггаге^ез аге тепгюпеа

1
 т 

те Нгегагиге оп ГЬе зиЬ|есг [Ошзхсгусзка-Маюс апа
1
 Кигко^узка, 2007): 

а) сосНйсайоп зтга*е§у: \\ тосизез оп тогтаПзагюп апа! ог§атзагюп 
оГкпо\у1еа!§е, §атегт§ оГореп кпо\у1ес1§е т т е гогт оГ ргорег 
герозкопез, Ьазез, егс. 8исЬ кпо\у1еа!§е 13 сюситепгес!. 

Тесппо1о§1са1 гекгюпз оГгпе тап-гесЬпою§у гуре сюттаге Ьеге. 
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ТЬе зггаГе§у гергезепГз гЬе \уЬо1е оГасПунлез ите<\ аГ зерагаГт§ 
кпоуу1ес1§е ггот ГЬе Ьитап тто" \У1т те рифозе оГ, аз а ппштит, 
сИззеттагю^ к, апс!, т сопзециепсе, заут§ И ггот О Ь Н У Ю П ; 

Ь)регзопаН8а*шп 81гаГе§у: Ц госизез оп реор1е апс! оп 
ог§ашзаГюпа11еагшп§. ТЬе аззитргюп 1з тас!е гЬаГ ЬогЬ ореп апо* 
Ь Ш е п кполу1ес!§е 13 юсагес! т Ьитап ттсдз. 8ос1а1 гекгюпз оГте 
тап-тап гуре сюттаге Ьеге. ТЬеу аге опепгес! аГ гЬе ргосезз оГ 
зЬапп§ кпо\у1ео!§е (тс1ис!т§ гЬе Ь Ш е п опе); 

с)Ьпа"§е зггаге^у: И аззитез гЬаг сюситепгес! кпоуу1ес!§е 13 
сотЬтес! \У1ГЬ Ьитап кпоуу1ес!§е апс! тогсес! тГо а пегууогк о$ 
зос1а1 гекгюпз аз рагг оГргосеззез ге1агес1 Го кподу1ес1§е. II геяшгез 
сгеагт§ кпо\у1ес!§е рогТа1з, кпоуу1ес!§е тарз, егс. 

ТЬе агглсю ргезепГз а сопсерГюп ог>еаНзагюп огЧЬе Ьпс!§е зГгаГе§у 
юг кпоуу1ес!§е тапа^етепГ т 8БОз. 1п ргасГюе, [I 15 опепГеа аГ ипс!еггакт§ 
асгюпз епаЬ1т§ ГгапзюгтаГюп ог̂ гЬе яиаПгу тапа§етепГ зузгет тго гЬе 
кпо\у1ес!§е тапа§етепГ зузгет. ТЬе сопсерГюп т инз зЬаре 13 а гези1г оГ 
гЬе аигЬог'з тапу уеагз' ехрепепсе. 

1. Сопсерйоп оГ гЪе Ъпа§е 81га!е§у 

Гог кпо\у1е<1§е тапа§етеп1 т 8Б08. 

ТЬе те!Ьоаою§у 15 опепгеа аГ ипс!егГакт§ асПуниез УУЬЮЬ ггапзюгт 
те 0 М 8 (яиаНгу тапа^етепГ зузгет) тго а ггате оГгЬе К М 8 . 8иррозшопз 
таГ зисЬ асйуШез аге розз1Ь1е Ьауе арреагес! т т е Нгегагиге оп ГЬе зиЬ]есГ 
(С1енЛю5к1 апа

1
 РегесЬис!аапс! \У1гкоуузк1,2005, рр. 234-235 апс!

 Т
азЬарага 

А., 2006, р. 168, гЬе РоПзЬ уегзюп). ТЬе тетос!ою§у 15 ргезепгеа
1
 т Р1§. 1. 

ТЬе аггюю ргезепГз ап оиШпе арргоасЬ Го сгеаГт§ а К М 8 т ГЬе 
8БО, Ьоууеуег \У1ГЬ ге§ага Го ГЬе С>М8.1! 13 а гезик огЧЬе аитог'з тапу 

уеагз' ехрепепсе аз а ае51§пег, рго§гаттег, трютепгаГюп ог§аш2ег апс! 

рго̂ есГ тапа§ег т 8БОз. АпоГЬег йеИ о Ш з ехрепепсе 13 ууогкз ге1аГеа 
го а!е51§п1п§, аоситепгт§ апа

1
1тр1етепГт§ циаНгу тапа§етепГ зузГетз 

(С>М8) гог РоИзЬ апа
1
 юге1§п сотратез Ш Ш Ш п § ГЬе геяшгетепгз огЧЬе 

8 Б О с!егТшГюп аз яиоГес! аЬоуе. 

ТЬе геяшгетепгз гЬаГ ГЬе аЬоуе оиШпе арргоасЬ зЬоиИ тее! тау 
Ье геаисео

1
го ГЬе ю11о\ут§ еютепгз: 

а) П гегегз Го гЬе 1о!еа оГ яиаНГу тапа^етепГ зузГетз (РМ8) аз 
гег1ес1;ес1 т 180 тгегпаГюпа1 зГапо̂ ага̂ з 31псе гЬезе згапажс! аге тоз! 

ггеяиепГ1у ГЬе Ьазе юг с!ез1§п1п§, доситепГхп^, 1тр1етепГ1п§ апа
1 

татганнп§ яиаПгу тапа§етепГ зузГетз. ТЬе <ЗМ8 15 деГте6 аз а 

тапа§етепГ зузгет (а зузгет юг зегТт§ роНс1ез апа" о^есйуез аз 
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V. ^^^^^^^^ЯШИ&Х&рГ 

ууе11 аз асЬ1еуш§ те о^есПуез) тгепсюс! юг шппт§ ап ог§аш2агюп 

(а §гоир оГреорю апс! тггазггисгиге УУИЬ гезропз1ЬШПез, аигЬопПез 

апс! ге1агюпз аз51§пес1) апс! зирегУ1зт§ 1Г УУИЬ ге§агс! Го яиаНгу; 

Ь) 1Г Нпкз ГЬе С>М8, гЬгои§Ь 180 зГапс!агс15, \У1гЬ зГапс!агс! зресШсаПопз 

т ГЬе ю г т оТаН гурез оГ^шоеПпез ге1агес! Го ГЬе 8Б0; 

с) П такез П ро55т1е Го юсаПзе кпо\у1ес1§е т ГЬе 8Б0; 

а
1
) П такез П роззюю Го зреагу еютепГз оГте К М 8 ЛУНИ ГЬе рифозе 

от*апа1узт§ГЬет; 
е) 11 такез к розз1Ь1е Го апа1узе еютепГз оГгЬе К М 8 \УЬ1СЬ зЬоию 

сопгпЬиге Го ГЬе тргоуетепГ огЧЬе К М 8 , апа гЬ1з т гигп агТесГз 

гЬе 0 М 8 (а аеПуегу оГ еШс1епГ зогглуаге ГЬаГ тееГз сизГотегз' 

геяинетепГз). 
1Г ю1ю\уз ггот ГЬе геяшгетепГ5 УУЬЮЬ зЬоиШ Ье сотрНеа

1
 \У1ГЬ Ьу 

ГЬе оиШпе арргоасЬ Го ГЬе К М 8 югтаПоп ГЬаГ ГЬе арргоасЬ 15 сюзе1у 

гекгеа
1
 Го ГЬе С>М8. ТЬе аЬоуе гЬез15 сап аюо Ье теГ т риЬНсаГюп5 оп т е 

зисуесД т ГЬе ю г т оГгЬе зиееезхюп ГЬаГ ГЬе (ЗМ8 тау Ье зизсерШЯе Го 

ГЬе КМ8,ье. н. сап Ье а сатег юг 5исЬ а 5узГет. 

2. Пуе 81а§ез оГ тгапзюгтагюп оГ гпе яиаНгу тапа^етеп! 

зузгет тго а 1шо\у1еа§е тапа§етеп1 зузгет ш т е зогглуаге 

с1еуе1орт§ ог^ашзагтп 

ТЬе ргорозеа арргоасЬ го ГЬе КМ8 югтаГюп юг ГЬе 8Б0 15 

сотрозеа огТгуе зга§е5 (5ее Тщ. 1). ТЬе зга§ез аге 5ресШеа Ьеюуу (аюп§ 

\У1гЬ гЬен сЬагасГег15Г1С5): 
8га§е 1: С1а55гг1сагюп оГС>М8 ргосе55е5 

А зГагГт§ ротГ юг ГЬе ргорозеа
1
 арргоасЬ 15 а скззШсагюп о:Г<ЗМ8 

ргосе55е5. ТЬеу Ьауе Ьееп сИуИес! а5 ю11о\Уз: 
а) т а т ргосез5е5 - теу арр1у хо ргос!исГ (Ьеге: 50гглуаге) геаНгаГюп 

апс! геЙесГ ГЬе ргос!исГ Н ю сусю а5 5гагтт§ ггот зогглуаге (ргоаисг) 

геюгес! геяшгетепгз зресШсаГюп гЬгои§Ь геяшгетепГз геУ1еуут§, 

ргос!исГ геаНгаГюп р1апшп§, ригсЬа5е5, ргос!исГюп апс! зеписе 

с!еНуегу апс! ю11о\у ир асйуШез; 
Ь) аихШагу ргосез5е5 - гЬеу 5иррогГ ргорег гипсгюшп§ огтапа§етепг 

ргосе55ез, т а т ргосез5е5 апа" аихШагу ргосеззе5; 

с) тапа§етепГ ргосе55е5 - гЬеу сап Ье гесшсес! Го аеспзюпз 

сопзГггигт^ гЬе С>М8 а5 гакеп Ьу гЬе тор тапа^етепГ. ТЬеу сап 

тс1иае сюситепгаГюп ге1аГес! геяшгетепгз апс! тапа§етепГ 

гезроп51ЬШгу \УЬЮЬ т Гигп5 тсюсюз тапа^етепг сотгшгтепГ, 

сизготег-опепгеа арргоасЬ, яиаНгу роНсу, р1апшп& гезропзюШгу, 
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аигЬогШе5, соттшпоаГюп, тапа§етепГ геу1е\у; 

а
1
) 1тргоуетепг ргосе5зез - гЬеу тсшае сопйтюиз ипргоуетепг, 
апс! ргеуепПуе соггесПуе асПуШез. 

8га§е 2: БеуеюртепГ оГ а85итргюп5 оГ а 5етапгю тос!е1 юг 

ргезепгахюп оГ геяшгетепгз о П 8 0 9001:2000 апс! гесоттепс1аГюп5 оГ 
180/1ЕС 90003:2004 (Ьегетаггег саИес! "тос!е1") 

ТЬе 180 9001:2000 5Гапс!агс! 15 Гоо §епега1 Го гепсюг ГЬе (ЗМ8 

зресШагу юг ГЬе 8БО. ТЬе зГапс!агс! ргезепГ5 ГЬе геяшгетепГ5 ГЬаГ 5Ьои1с! 

Ье теГ Ьу ап ог^ашгагюп (Ьеге: 8БО) 50 ГЬаГ гЬе С>М8 пн§ЬГ сотр1у УУ1ГЬ 

зГапс!агс1 геяшгетепГ5. ТЬе аЬоуе 5Гапс1агс! Ьаз Ьееп ехрапс!ес! гЬгои§Ь 

ргоУ151оп огМегаПес! гесоттепскГюпз. ТЬе гесоттепааГюпз аге тсюаес! 

т 180/1ЕС 90003:2004 (8оплуаге еп§теепп§ - Ошс!е1те5 ю г ГЬе 

аррНсагюп о П 8 0 9001:2000 Го сотригег 5огг\уаге). ТЬе 5етапГю тос!е1 

5Ьои1с! гасШгаге аррНсагюп оГЬогЬ ГЬе аЬоуе 5Гапс!агс15 гЬгои§Ь с!ет1пт§ 

ГЬе теапт§ оГсопГепГ5 оГ5респтс е1етепГ5 оГгЬе 5Гапа
,
ага

1
5. ТЬеу Ьауе 

Ьееп сНуМес! тГо ГЬе ю11оу^т§ §гоир5: 

а) ро5Ги1аге5,1.е. с!етапс15 ог геяшгететз, апа* 

Ь) яиезГ1опз, 1.е. 155ие5 ГЬаГ зЬоиИ Ье асШюпаНу соп51с!егес1 апс!, # 
роззшю, ге5о1уес1. 

ВоГЬ ГЬе розгикГез апс! ГЬе яие5Гюп5 сап Ье аггпЬиГес! УУЙЬ сНгТегепг 

теапт§5 оГ ГЬе аггасЬес! сопгеп15 (ехгеп5юп5) аз ргоу1с1ес1 Ьу ГЬе 180 

9001:2000 згапоагс! апо" ГЬе 180ЛЕС 90003:2004 гесоттепс!агюп5. ТЬо5е 
ехгеп5юп5 тау геюг Го: 

а) те ргоро5ес1 тегЬос! оггеаПгагюп, 

Ь) зресШсаГюп ог̂ гЬе зсоре, 

с) ас!сПгюпа1 поГе5 а5 ге^апдз ГЬе геаНгаГюп теГЬоа
1
, 

а") ехатр1е5, 

е) геюгепсе5 Го отег 5есГюп5 о П 8 0 9001:2000, 

!) геюгепсез ТО оГЬег зГапс!агс!5. 

Рог тсНу1с1иа1 зесйопз оГгЬе 180 9001:2000 зГапс!агс! апс! ГЬе ге1агес! 

гесоттепсЦюпз, ГЬе аЬоуе ехгепзюп5 тау оссиг т сПггегепГ питЬег5 

(е.§. 5еуега1 теГЬос!5 оГ5респут§ ГЬе 5соре, зеуега1 ехатрюз, еГс.) апс! 

\УШ7 сПгТегепГ тгеп5иу (е.§. оп1у ехатр1е5 аге §1уеп, ог а питЬег ох" 

геаНгаГюп теГЬоа5, ог 5оте ас!сИ1:1опа1 поге5, ог геюгепсе5 Го а 5Гапс!агс! 

отег ГЬап 180 9001:2000 аге а150 ргоУ1с!ес!). А11 ГЬе ге1аГюп5 т ГЬе 5етапгю 
тоа!е1 а5 с!е5СпЬес1 аЬоуе аге ЗЬОУУП т РГ§. 2. 

8га§е 3: РгезепгаГюп ог' тсНуИиа! (ЗМ8 ргосе55е5 Ьу теап5 ог"а 
5етапГю тос!е1 

Ву изт§ ГЬе тос!е1 рогепПаНПез, тсНу1аЧ1а1 (ЗМ8 ргосе55е5 сап Ье 

ргезепгесЬ Моге тюгтаГюп оп ГЬе зиЬ^есГ сап Ье юипс! т 5оте Ьоок5 

(СЬгаЬас5к1 К., 0\уюцс!21к Е., Ко5гка-ВосЬепек А., 2007). 
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8га§е 4: \\югкт§ оиГ оГтар5 оГ тсПУ1с1иа1 ргосе55е5 \уЬПе гакт§ 
тго ассоипГгЬе тос!е1 а55итрГюпз 

ТЬе 1е§епс! Го ГЬе Р1§иге соп515Гз оГ тагкт§5 оГ ГЬе юоп5 аррНес!. 
ТЬе ргосезз тар ргезепГ5 т а опе р1асе а 5е1есгес! ргосе55т ап аЬЬгеу1агес! 
югт, тиз епаЬНп§ ГЬе ргосе55 апагуз1з. 

8та§е 5: \Уогкт§ оиГ оГрогепйа! с1ес15юп5 аз а теГЬоа! юг кпоуу1ес1§е 
1осаН5аГюп 

ТЬе ргосе5з тар ргерагеа! юг геу1е\ут§ ГЬе с!е51§п апа* сюуеюртепг 
ргосе55, а5 сотр1ут§ \У1ГЬ ГЬе геяшгетепГ5 оГ 180 9001:2000 апо

1 

гесоттепскГюпз зресгпес! т 180ЛЕС 90003:2004, ш\\ Ье и5ес! юг Нпкт§ 
т е (ЗМ8 ЛУПЬ ГЬе К М 8 . Аззитт^ ГЬаГ ГЬе кеу кпо\у1ес!§е тапа^етепх 
ргосе55ез тс1ис!е: кпо\у1ес!§е юсаПгагюп, кпо\у1ес!§е ргосигетепГ, 
кпоу^1ес1§е с!еуе1ортепГ, кпо\у1ес!§е зЬапп§, кпоу̂ 1ес!§е сП55еттаГюп, 
кпо\у1ес1§е игШгаГюп, кпоуЛеа^е татгепапсе (РгоЬзГ О., ЯаиЬ 8., 
КотЬага*Г К. 2000), р. 46 (роНзЬ уегеюп)), ГЬе ЬурогЬе515 сап Ье ргоро5ес! 
гЬаГ П15 ро551Ь1е Го е1аЬогаГе ГЬе юсаПгагюп оГкпо\у1ес1§е т ап 8 Б О ГЬаГ 
аррПе5 ГЬе (2М8 - ап ехатрю оГа кеу кполу1еа!§е тапа§етепГ ргосе55 -
ргоу1с!ес! ГЬаГ рогепПа! аес15ЮП5 Го Ье Гакеп Ьу ГЬе 1тр1етепГт§ Геат Ьауе 
Ьееп ргеуюи5гу сюгТпес! (Кл51е1шсю

 Т
.2003) р. 18). 

3. КпоуИес1§е Лезспртшп 1еуе1з ге1а1еа" 

то яиаНгу тапа§етепГ зузгетз 

Ва5ео! оп ГЬе згапаягс! 5ГгисГиге, 51Х 1еуе1з от^кпоуЛеа^е аезспрйоп 

Ьауе Ьееп шсНсагес!. 

ТЬе зггисгиге ог*ргосе55ез гекГеа
1
 Го сЗез1§п апс! с1еуе1ортепГ тсюсюз 

те ГО11О\УН1§ еютептз: 
Ьеуе! А: Вазю ргосе55е5 

Ьеуе! В: 

1) Р1апшп§ о^ргоаисГ геаНгаГюп -7.1 

2) Си5Готег ге1аГес! ргосе55е5 - 7.2 

3) Оезщп апс! сюуеюртепг - 7.3 

4) РигсЬа51п§ - 7.4 

5) Ргос!исгюп апа
1
 5егуюе ргоУ15юп - 7.5 

Ьеуе1 С (юг 7.3): 

1) Вс8щп апа" сюуеюртепГр1аппш§-7.3.1 

2) Ое51§п апс! деуеюртепГ триг5 - 7.3.2 

3) Ое51§п апс! с!еуе1ортепГ оигриг5 - 7.3.3 

4) Вевщп апс! сюуеюртепГ геу1еу̂  - 7.3.4 

5) Везщп апс! сюуеюртепгуепйсагюп - 7.3.5 
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1_е\<е1 1 ( 
130 9001:20001180ЛЕС 90003:2004 

Гс\с1 2 

(Меатп§ оПЬе сотйешз) 

У 

Ьеуе! 3 

(ОсусЗортеш оГгЬе 

сошеаш 

/ • " " Г 

) V 

Ехрап$юп оГ & е КеГсгепсе» го 1 

огЬсг $1азк1аг«58 

) 

гетагк5 а& гс^агйз 

{Ье геа1иайоп 

тегНо<1 у 

~\ 

Ехатрю."» 

' " -\ 
КсГегспсся го ̂  

ОГЬСГ 5ССЙОП5 о^ I 

350,9001:2000 I 

^ 

ЕЧ§. 2. Ке1а110П8 ЪеГ\уееп зетапгю тос!е1 1еуе1з 

6) Ое51§п апа
1
 с!еуеюртепГуаП^аГюп-7.3.6 

7) Сопгго1 ог̂ о!е51§п апа* сюуеюртепГ уаПаяГюп-7.3.7 

Ьеуе! Б (юг 7.3.1): 

1) Ое51§п апа* сюуеюртепГ р1апшп§ - 7.3.1.1 
2) Яеуюуу, уепТюагюп апа

1
 уаНаяГюп - 7.3.1.2 

3) Яе5роп51ЬШПе5 апа! аигпопПе5-7.3.1.3 

4) 1пгеггасе5 - 7.3.1.4 
Ьеуе1 Е (оп1у 7.3.2 апс! 7.3.3): РогепПа1 аес15юп агеаз юг 7.3.2 (9 

т питЬег) апс! юг 7.3.3 (13 т питЬег) 

Ьеуе! Г: Оес1зюп5 Гакеп 
ТЬе5е аге сюГтке 5егГ1етепГ5. 

8иттагу 

1Г ю11о\У5 ггот ГЬе ге5еагсЬ сопа^исгес! Ьу гЬе аигЬог - юг кпо\у1ес!§е 

юсагюп апо! асяш51Гюп ргосе55е5 - гЬаГ гпе тос!е1 сап Ье ГгеаГео
1
 а5 а 

ргасГюа11тр1етепгаГюп оЙЬе Ьпа^е 5Ггаге§у юг кпо\у1ес!§е тапа§етепГ 

т 50Йлуаге с1еуеюрт§ ог§агшагюпз. 1Г15 5ирр1етепГес! шХЪ а МегагсЬу 

о? кпоууюа^е сюзспргюп 1еуе1з. IX 5еет5 таГ ГЬе ргоро5ес! тос!е1 оГ 
ггапзШоп г ш т ГЬе яиаНгу тапа§етепГ зузГет го гЬе кпоуу1ес!§е 

тапа^етепГ 5у5Гет Ьа5 ргоЬаЬ1у а 1аг§е рогегииа1 юг шггЬег ге5еагсЬ. 
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АСЕ1ЧСУТНЕОКУАШ Е1КМ УАЬ11Е. 

ТНЕ СА8Е ОЕ КОМАМА 

Сшйпа - Е1епа Сеог^езси, РНБ 

ОУШШХ 1/пЪ>ег$11у о/ Сот1ап1а, Котата 

1. 1пГгос!ис110п 

Ва51са11у, гЬе сопсерГ о1 согрогаГе §оуегпапсе геюг5 Го гЬе 
соогсНпагюп оПпгеге5Гз оГуапоиз сотрапу 5ГакеЬо1с1ег5: 5ЬагеЬоШег5, 
тапа§егз, етрюуеез, 1епс!ег5, сНепгз,5иррНег5, т е 5Гаге, еГ.а1. \УШпп еуегу 
сотрапу ап еп5етЬ1е о^рагйсикг ге1аГюп5 а

1
еуеюр5, Ьеглуееп паГига1 ог 

1е§а1 рег50П5, УУЧГЬ а зГаке т ГЬе Ьизте55. 1п ГЬе рго§ге55 оГ ГЬе 
епггергепеипа1 асГ1У1Гу, ГЬе сотрапу'5 тапа§етепГ ог §оуегпапсе ти5Г 
Гаке тГо ассоипГ т е 5иЬ515ГепГ сопШсГ5, §епегагес1 Ьу ГЬе со-ех15Гепсе оГ 

уапои51пГеге5Г5, \ У Ш И П ГЬе согрогагюп. 
А5 са5е 5ГисПе5 5ЬОУУ, ГЬе сотрапу

5
5 регюгтапсе апс! уа1ие аге, 

сопсшгепПу апс! §геаГ1у, Миепсес!, Ьу согрогаге §оуегпапсе, ье. Ьу ГЬе 
тапа§етепГ апс! сопгго15у5Гет5 апс! орегаГюп5,1тр1етепгес! оп а сотрапу 
1еуе1. АЬо, апа1у5е5 сюпе Ьу питегои5 ге5еагсЬег5 т ГЬе йеШ, тс!еес1, 
5ЬОУУ ГЬаГ, а сотрапу'з гтапс1а1 зГгисгиге Ьо1с!5 ап 1трогсапГ го1е т т е 
есопоту оГргоскюйуе сотратез. ТЬе М о с % Н а т & М Ш е г Йпапс1а1 с1е51§п 
епс!ог5е5 гЬ1з зГаГетепГ, а5 1Г герге5епГ5 ГЬе Ьа5е ироп У У Ь Ю Ь ГЬе Гтапс1а1 

зсюпсе апс! ргасГюе зиЬ5ециепг1у сюуеюреа
1
. 

РиггЬег ге5еагсЬез 1с!епг1Т1ес! орНтит сар1Га1 зГгисгиге раггегпз, УУЪЮЬ 
епгюе ГЬе тах1ГШ2аГюп оГгЬе сотрапу'з уа1ие. ТЬиз, гЬе аезщп ргорозес! 
Ьу 1епзеп & МескПп§ 5ЬОУУ5 таГ а г1папс1а15гшсгиге тау Ье оЬгатес! Ьу 
т а к т § а гауогаЬю сотргопше Ьегууееп асШюпа1 геуепие5 апа* а§епсу 

С05Г5. ТЬе 1аггег, ргесюттапПу, геюг Хо, тотгопп§ ехрепзез Ье1с1 Ьу т е 
оуупегзоизПйеа

1
 Ьу т е ех1зГт§ (!15сгерапс1е5 Ьеглуееп гЬе а§епГ тапа§ег5' 

1пГеге5Г5 апо* гЬо5е оГгЬе р п п ф а Ь . А§епсу созгз сап Ье 1о\уегес! Ьу сюЬг, 

а5 ГЬе аиГЬог5 ехр1ат. ТЬ15 а!е51§п поттаге5 а ГЬеогу юг сопгго1 У У Ш П Гке 

сотрапу, У У Ь Ю Ь дуа5 1аГег патеа! ГЬе а§епсу ГЬеогу. 
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2. ТЬе а§епсу ГЬеогу, сопШсгз оГ тгегезГ 

апс! ГЬе уа1ие оГ ГЬе сотрапу 

РогтаПу 8реакт§, ГЬе а§епсу ГЬеогу оп§тагес! т ГЬе 1970'5, ЬиГ 1Г5 

гипс!атепга1 сопсерГ5 сюпуе ггот а 1оп§ апа
1
 союгги1 Шзгогу. Атоп§ 1Гз 

т а т тЯиепйа1 гасГогз, ууе ПзГгЬе оуупегзМр п§ЬГ5 гЬеопе5, ог^атгаГюп 

тапа§етеп1 апа! есопоту, сопГгасгиа1 1ауу апа
1
 роПГюа1 рЬПо5орЬу. Ву 

саи51п§ а пеуу 1еар т т е еуоюГюп огТтапсе, ГЬе а§епсу ГЬеогу 51§пз ир 

аз а 1еасПп§ го1е тос!е1 т ттапс1а1-есопотюа1 НГегаГиге. 

ТЬе а§епсу ГЬеогу \уаз е1аЬогагеа! Ьу 1епзеп & Меск1т§ (1976), 

Ьа5ес! оп т е ЬепсЬ/тагк5 5еГ Ьу Рата & М Ш е г (1972). ТЬ1з сопГго1 ГЬеогу 

тГе§гаГез ГЬе сотр1ех1гу оЙЬе аес15юп такт§ ргосе55 \У1гЬт ГЬе сотрапу, 

Ьу тоГ1уагт§ ГЬе таке-ир оРгЬе сотрапу'5 гтапс1а15Ггисгиге, т огс!ег го 

тах1т1ге 1Г5 уаюе. ТЬе тапа§ег5' ЬеЬауюг тг!иепсе5 т е сиггепГ ге5и1Гз 

Ьу еасЬ сюшзюп тас!е, ЬиГ гЬек а
,
ес1510пз Ьауе ап, е5рес1а11у, родуегги1 

1трасГ оп ГЬе гтапст§ роНсу апа! 5Ггаге§у. ТЬиз, ГЬе а§епсу ГЬеогу гейестз 

гЬе 1пеШс1епс1ез гЬаГ апзе ггот ГЬе сопШсГ оПпгеге5Г5 Ьеглуееп тапа§ег5 

(сИгесГог5) апа! 5ЬагеЬо1с!ег5 (о\Упег5). 

ТЬе а§епсу ГЬеогу 5ГаГе5 ГЬаГ гЬе сотрапу тау Ье ге§агс!ес1 а5 ап 

еп5етЬ1е оГсоттасГ5 Ьегууееп гЬе 5ГакеЬо1с!ег5. ТЬе §епега1 а§епГ гекГюп 

15 югтес! т У1гше ог̂ гЬе сопггасГиа1 Ьопа
1
 Ьеглуееп ГЬе рппс1ра1 апс! ГЬе 

а§епГ. ТЬе рппс1ра1 §1уе5 ГЬе а§епГ с!ес15юп такт§ аигЬопгу, юг ГЬе 

гаШИтепГз оГсеггат Га5к5. ТЬе то5Г гетагкаЬю а§епсу ге1аГюп5 рге5еп1 

\У1гЬт сотратез аге ГЬозе Ьегууееп зЬагеЬо1с1ег5 апс! тапа§егз апо* 1епс!ег5 

апа
1
 5ЬагеЬо1а!ег5. ТЬе5е ге1агюп5 аге поГ 5ресШса11у Ьагтопюи5, а5 ГЬе 

а§епсу теогу геюгз Го ГЬе сопШсГз оГ тГегезГ Ьегууееп ГЬе рппс1ра1 апа
1 

т е а§епГ. 

ТЬе тозГ 1троП:апГ сопШсГ5 оГ тГегезГ5,т ге§агс! Го гЬе 1трасГ оп 

согрогаГе уаюе апс! регюгтапсе, аге ГЬо5е Ьегууееп ГЬе о\Упег5 апа! ГЬе 

сотрапу тапа§ег5. ТЬе а§епсу ГЬеогу 5ЬОУУ5 ГЬаГ ГЬе тапа§ег 15 поГ 

ргеоссирюа! оп1у Ьу т е тахлгтгагюп оЙЬе оуупегз' а55еГ5, а5 Ье, ЬипзеЬ
0
, 

Ьа5 а иГШгу ро51Гюп Го т а х М г е . ТЬи5, ге5и1Г5 ГЬе пееа
1
 Го тзйййе а ргорег 

апа* 5еуеге ехаттаГюп оРгЬе теап5 Ьу У У Ь Ю Ь ГЬе тапа§ег5 гиШИ ГЬек 

сопГгасГиа1 с!иПез. 8исЬ атеа5иге, Ьоууеуег, тау 1еаа! Го а агор т ейююпсу 

юг гЬе а§епГ5, Ьу сгеаГт§ а Геп5е аГто5рЬеге аГ ГЬе ууогкрксе, ип5шгаЬ1е 

юг §ашш§ регюгтапсе. 

1п огоюг Хо 5о1уе сопШсГ5 Ьегууееп 5ЬагеЬо1о!ег5 апс! 1епс!ег5, то5Г 

ойеп, 1Г ге50Г15 Хо и5Ьегт§ ге5ГпсГ1Уе с1аи5е5т ГЬе юап а§геетепГ5. ТЬе5е 

с1аи5е5 аге теапГ Го гесюсе ГЬе тога1 Ьагагс! пзк, тсюсес! Ьу ГЬе 

зЬагеЬоШегз' ог тапа§егз' гергеЬеп51Ь1е ЬеЬауюг. Соегсес! Ьу 5пагеЬо1а!ег5, 
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тапа§ег5 сап туо1уе ГЬе сотрапу т 5Ьас!у рго]есГ5, Ьиг, т е 1епа!егз \ У Ш 

поГ геаНге ГЬе геа1 П5к 1еуе1 оРгЬе туе5ГтепГ ргс^есГ ипгП айег §гапГт§ 

ГЬе юап апс! ГЬе рго]есГ'5 5Гагг. Ьепс!ег5 тау тс1ис!е ге5ТпсГюп5 ге§агоЧп§ 

т е Ртапст§, сЬуШепс!, туезгтепГ роНаез, еГс. 

ТЬе Ьоага! оР сПгесгогз герге5епГ5 ГЬе Ьеаа!5Топе о? ГЬе согрогаГе 

§оуегпапсе 5у5Гет апс! ГЬе тгегРасе Ьегууееп ГЬе 5ЬагеЬо1с!ег5 апс! 

тапа§ег5 (Опотга М., 2007). АГ ГЬе 5ате Ъте, 1Г5 гергезепГз ГЬе Ппк 

Ьегууееп ГЬе тапа§ег5 апа! ГЬе 5ГакеЬо1с!ег5 туо1уе5 т ГЬе сотрапу'з 

асГ1У1Гу. 1п ога!ег Го асЬюуе ГЬе Гаг§еГ оРтахиш2т§ ГЬе сотрапу
;
з уаюе, 

5ЬагеЬо1а!ег5 ти5Г еп5иге, ГЬгои§Ь ГЬе Ьоага! оРсИгесГог5, ГЬаГ ГЬеу Ьою ап 

а§гееаЬ1е атоипГ оРсопгго1 оуег тапа§ег5, уукЬ ГЬе ршро5е оГ(аГ 1еа5Г) 

рге5егУ1п§ рготТгаЬШгу. 
ТЬе сопШсГ5 оР тгеге5Г Ьауе 1тр1юагюпз ге§агсИп§ согрогаГе 

§оуегпапсе апс! Ьизте55 егЬю5. ТЬе а§епсу С05Г5 аге а сеггатгу, 5иЬ5спЬт§ 

ехреп5е5 регюгтес! т огс!ег Го 5иррог1 ап еШсюпГ а§епсу ге1агюп. То 1М5 

ехГепГ ууе сап а1зо тепГюп ГЬе ехреп5е5 Рог ГЬе §гагШсаГюп оРтапа§етепГ 

регРогтапсе5 (ГЬгои§Ь Ьопи5ез). ТЬ1з ууау, тапа§ег5 аге тГегезГео! т асГт§ 

т ГЬе зЬагеЬо1а
1
ег5' Ье5Г тГеге5Г5. 

1п ГЬе а§епсу ГЬеогу раггегп 5и§§е5Гес1 Ьу 1еп5еп & МескНп§, ГЬе 

сотрапу 15 соп51о!егес! Го Ье а §ег-Го§етег оГ ас!уег5апе5 апс! рагГпег5, 

еасЬ УУП:Ь Ь1з ОУУП тГегезГ5. ТЬе гезик 15 ГЬаГ тапа§ег5 аге поГ ехс1и51Уе1у 

тгеге5Гес! т тах11Ш2т§ ГЬе 0\упег5' Рогшпе, а5 теу Ьауе т е к ОУУП иГШгу 

ро51Поп Го тахншге. А^епсу С05Г5 аге §епегаГеа! Ьу сопШсГ5 оРтгеге5Г5. 

ТЬе аиГЬог5 1с!епГ1гу а 5о1игюп Рог гес!ист§ ГЬе5е со5Гз: ГЬе са11 Го а Ш 

(1епзеп М . С , МескНп§ ̂ . Н., 1976). 
Опе д е з ^ оРгЬе орИтит Ртапс1а15ГгисГиге ГЬаГ тГе§гаге5 ГЬе Г\УО 

Ггто!атепГа1 арргоасЬе5, ге5ресПуе1у ГЬе с1а55юа1 апа! ГЬаГ 5иррогге(1 Ьу 

ГЬе а§епсу ГЬеогу, 15 ГЬе опе 5и§§е5Гес1 Ьу Ьекпа! т 1998. ТЬе сю51§п 

Гаке5т ГЬе тюгасгюп Ьегууееп ГЬе Ртапст§ с!ес15юп апа! ГЬе аа!тш5ГгаГюп 

5ГгаГе§у Рог ГЬе туе5ГтепГ П5к. Ассогс!т§ Го ГЬе аиГЬог, Ро11оуут§ т е Гаг§еГ 

о Р т а х т ш т § гЬе 5ЬагеЬо1о
1
ег5' а5зеГз, айег сопггасГт§ ааМШопа1 с!еЬГ, 

тау юас! Го а 5епе5 оР сопР1юг5 Ьеглуееп ГЬе а§епГ5, апс! а§епсу 

со5Г5:топ1Гопп§ ехреп5е5 табе Ьу т е рппс1ра1 апс! ууаггапгу ехреп5е5 

тас!е Ьу гЬе а§епг. ТЬ15 агГюю а150 ехатте5 гЬе ргоЬют оР г1зк 

тапа§етепГ. Н е с ^ т ^ а1ю\У5 Рог а Ь1§Ьег а!еЬг Ьшхюп. 1г 15 5ЬОУУП ГЬаГ ГЬе 

Ьепер1Г5 оР П5к соуега^е аге Ь1§Ьег ууЬеп а§епсу созГз аге юлуегео
1
. 

СЬоо51п§ гЬе туе5ГтепГ Ртапст§ райегп апа
1
 ГЬе ге1агюп УУИЬ ап 

о р й т и т пзк ехрозиге, ргоуе го Ье ап е55епПа1 РасГог оРгЬе есопотюа1 

регРогтапсе оРсогрогагюп5. 8сЬо1аг1у Ртапс1а1 НГегагиге 15 псЬ т апа1у5ез 

оРгЬе с а р М зГгисгиге с1ес15юп, яиаНгаг1Уе1у 5реакт§. Ве гЬаг а51Г тау, IX 
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Ьа5 уеГ Го оРюг епои§Ь 5рес1аП2еа! ЬепсЬ-тагкз. ТЬе ГЬеогеГюа! сошГшсГюп 

гЬаГ арргоасЬе5 ГЬе сар1Га1 5ГшсГиге гетатз 1тргес15е, а5 оррозес! Го ГЬе 

ргеслзюп оРРегес! Ьу т е В1аск & 8сЬо1е5 (1973) аез1§п Рог оргюп еуаюагюп, 
УУ1ГЬ йз ас!с!-1П5. 

Опе ехр1апагюп Рог ГЬе сотрате5' ргеРегепсе Рог 1оап5 15 оРРегес! 

Ьу Коз5, т т е 51§паНп§ ГЬеогу. То ГЬгз ехгепГ, таеЬгт§ гергезепГз а теап5 

оРГгап5т1ГГ1п§ регРогтапсе 51§па15 Го ГЬе тагкег, а5 ууе11 аз 51§па1з геРетп§ 

Го ГЬе П5к5 сЬагасгеп5Гю Го ГЬе асГ1У1Гу (Яо55 8., 1977). 1Г ууа5 5и§§е5Геа! 

ГЬаГ ап тсепйуе зузГет Ье сгеагес! Рог тапа^егз, Ьа5ес! оп ГЬе Ра1гпе55 оГ 
(:Ье 51§па15 5епГ оп ГЬе тагкеГ. 

ТЬе а!е51§п 5Гаг*5 Ргот ГЬе ЬуроГЬе5е5 оРгЬе регРесГ Ртапс1а1 тагкеГз 

(ГЬе аЬзепсе оРггаа!т§ С05Г5 апа
1
 Гах еРРесГ5, туе5Гог алУ151ЬШгу еГ.аР), Ьиг 

ип^ег сошНйопз оРтРогтагюпа1 азуттеггу. ТЬе а5уттеГпса11у аЪгпЬигеа
1 

тРогтаГюп 5реак5 оРгЬе сотрапу'5 регРогтапсе, тс1иа!т§ кз туезгтепГ 

рго)'есГ5 апа
1
1Г5 аЬШгу Го Ьапа!1е П5к5. ТЬе Ртапс1а1 5ГгисГиге Ьесоте5 а 

теап5 о Р И е п Ш у т ^ т е уапои5 саГе§опе5 оРсотраше5 асГ1УаГт§ оп ГЬе 

тагкег, Ьу еп5ипп§ ГЬеп с1а551рюаГюп Ьазеа
1
 оп ГЬен регРогтапсе с1аз5 

(8гапси I., 2003). 

ТЬе сопШсГ5 Ьеглуееп тапа§ег5 апа! 5ЬагеЬо1с1ег5 а ш е Ьесаи5е ГЬе 

тапа§ег5 ЬоИ 1е55 ГЬап 100% оРгЬе ге5юиа1 тгеге5Г. ТЬи5, ГЬе а§епГ5 У У Ш 

поГ тгегсерГ ГЬе епйге еагпт§5 оРгЬец- егТесйуе асГ1У1Гу, ЬиГ У У Ш Ье 5иЬ)есг 

Го а со5Г сюгепшпес! Ьу гЬеп" „аЬ5гтепсе" Ргот ГЬе теРРююпГ и5е оРгЬе 

сопГгоНес! ге5оигсе5. 1ЛГппаГе1у, тапа§ег5 У У Ш ПОГ Ье51гаге Го „Гаке 

ас!уапГа§е" ТЬе ге5иШп§ теШсюпсу §еГ5 ̂ е г , ГЬе Ь1§Ьег ГЬе сар1га1 

зЬаге ГЬеу ОУУП 15 (Нагп5 М., КаУ1У А., 1991). Ву тшпГатт§ ГЬе тапа§ег5' 

туезйпепГ аГ а сопзГапГ, т аЬ5о1иГе уа1ие5, ГЬе тсюЬГ У У Ш га1зе ГЬе1г сарка1 

Ьею регсепГа^е апс! гес!исе сопШсГ §епегаГес! созГз. 

Мапа^егз У У Ш татгат ГЬе сотрапу асПуаГт§, еуеп 1Ртуе5Гог5 ууоиИ 

тисЬ гаГЬег Ьауе \Х Пяшс1аГес1. А ю§Ьег 1пс1еЬГт§ 1еуе15ирроП5 ГЬе Идшо!агюп 

а!ес1510п (ЬапкгирГсу Ьесоте5 а ргоЬаЬШгу), аз к 15 а550С1агеа! УУШ! а Ь1§Ь 

уаюе оРгЬе сотрапу апа! а 1ОУУ ргоЬаЬШгу оРгеог§ат2агюп айег о!ес1апп§ 
ЬапкгирГсу. 

Иитегои5 ге5еагсЬез изе ГЬе Рата-РгепсЬ тетооюю^у (1998), Ьазеа
1 

оп Гах еРРесГз, ш ого!ег Го 5Гис1у ГЬе ге1аГюп ЬеГууееп Ртапст§ а!ес15юп5 

апа! ГЬе сотрапу'5 уаюе, аЬо соп51а!епп§ оГЬег геюуапГ РасГогв: а^епсу 

созГз, а5уттегпса1тРогтаГюп, еГс.ОепегаПу, ге§ге5510п ге5и1Г5 5ЬОУУ ГЬаГ 

поп-Гах еРюсГз ао!уапсе оп ГЬе Гах еРРесГз оРгЬе Ртапст§ (\уи X., Х и Ь., 

2005). 1Г Гигп5 оиГ ГЬаГ ГМ5 арргоасЬ 15 и5еРи1т огс!ег Го геуеа1 тРогтаГюп 

оп ГЬе сотрапу'5 уаюе, луЬеп поп-Гах еРюсГ5 аге ргеаюттапГ. 
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3. ТЬе апа1уз18 оГ ГЬе а§епсу ГЬеогу ш ГЬе сазе оГ К о т а т а 

1п огс!ег Го Ге8Г ГЬе сопРопшгу ЛУ1ГЬ ГЬе рппс1р1е8 оРгЬе а§епсу ГЬеогу 
оп ГЬе Котатап тагкеГ, Бга§оГа (2006) и5ес! 5атр1е оРсотрате5 Н5Геа! 
оп ГЬе В 8 Е сюпп§ 1997-2003. Ассога!т§ Го ГЬе тетосюю^у 5и§§е5Гес! Ьу 
Ка]ап & 2т§а1е5 (1995), Ьапк5 апс! т1папс1а1 1ПУе5ГтепГ 5егуюе5 сотрате5 
VУе̂ е еНттагес! Ргот ГЬе 5атр1е, а5 гЬеи сюЬГ 1еуе115 зггоп§1у тРшепсеа

1 

Ьу а зепе5 оРехо§епои5 РасГог5. 
АссоипГт§ апа" 5Госк ехсЬап§е тРогтаГюп \уеге оЬгатео! Ргот 

5еуега1 5оигсе5, ге5ресйуе1у: ууеЬ 5Йе5 ГЬаГ зирр1у зрес1а1гу тРогтаГюп; 
те о!аГа Ьа5е ауаПаЬю тгои§Ь ГЬе КеиГег5 рге55 а§епсу, тс1иа!т§ сотрапу 
епНзГтепГз; р1папс1а1-ассоипГт§ тРогтаГюп РготГЬе Мпшггу оРЕсопоту 
апс! Ртапсе5. А1гЬои§Ь, оРр1С1а11у, ГЬе тРогтаГюп оЬгатеа

1
 Ргот Ьа1апсе 

5ЬееГ5 апо
1
 ргойГ апс! 1о55 ассоипГ5 аге таа!е риЬПс, ГЬе асГиа1 е1аЬогаГюп 

оР ап етр1пса1 5Гиау 15 Ьтсюгес! Ьу ГЬе 1аск оР а риЬПс а!аГа Ьазе. То 
зупГЬе512е, ГЬе сопсю5юп5 о Р Й ш геРегепсе ге5еагсЬ аге а5 РО11ОУУ5: 

1
 К о т а ш а п сотрашез Ьауе а Ь1§Ь тсюЬГт§ 1еуе1, луЬюЬ 15 
51§д1гюапг1у ехр1атес! Ьу ГЬе Ьа1апсе оРорегагюп с!еЬГ5, Х\\аХ саггу 
по тгеге5Г; 

• РгойГаЬю сотрате5 Ьауе 1е55 а!еЬГ Ьесаи5е ГЬеу соттапс! епои§Ь 
рпуаге ге5оигсе5т огаег Го гтапсе туе51:тепГ рго]есг5; 

• РпуаГе сар1Га1 сотраше5 Ьауе згагсес! туокт§, тоге ойеп ГЬап 
попе, юп§ Гегт гезоигсе5, ЛУЬЮЬ сопзГ1гиге5 а §щп оРгесоуегу Рог 
те есопописа1 епутгоптепГ. 

Ву и51п§ ГЬе тРогтаГюп ауаПаЬю т ГЬе Ьа1апсе 5ЬееГ5 апс! ге5и1гт§ 
ассоипГ5 оРгЬе сотрате5 НзГео! оп ГЬе В 8 Е апо! КА8БАС), т ГЬе регюс! 
2001-2004, КоЬи (2005) апа1у2ес! ГЬе Ппк Ьеглуееп ГЬе зГоск рпсе апа! ГЬе 
Ртапс1а1 апа

1
 ассоипгт§ с!аГа, Ьазеа

1
 оп ГЬе Ро1юлут§ тсНсагогет аЬ5оюГе 

сарасюу, 5Ьаге 1еуе1 лУ15е: пеГргор1Г, сНуюепс!, ассоипгт§ уаюе апа! 5а1е5. 
ТЬе5е тсНсагог5 аге геюуапг Го туе5Гог5, а5 ГЬеу геЙесГ ГЬе регРогтапсе5 
оРгЬе сотрапу ипсюг сопсШюп5 оРю^Ь 1гге§и1апгу оРгЬе олупегеюр ецшгу. 
Рог еасЬ т01У1аиа1 юсИсаГокте Ро11олую§луеге саюикГеа

1
: апттеГю ауега^е, 

тесНап, т а х ш и т апс! т т и п и т НтИз. АссогсНп§ Го ГЬе ге5и1Г5, ГЬе гекГюпз 
Ьеглуееп гЬе Ртапс1а1 гаГез апа

1
 ГЬе згоск ехсЬап§е регРогтапсе5 оР ГЬе 

сотрате5 т ГЬе 5атр1е, аге §епега11у ггаП т тГеп51Гу апа
1
 сап Ье яиапПРюа

1 

оп1у шХЪ ГЬе Ье1р оР сеггат поп-Нпеаг <1е51§п5. 
ТЬеге аге 5еуега1 гЬеопез ге§агс!т§ ГЬе сопгпЬиГюп оР ГЬе 

ас!т1Ш5ГгаГюп гесЬшцие5 Го гЬе сгеагюп оР уаюе Рог 5ЬагеЬо1сюг5. 

ИопеГЬе1е55, гЬе 1трегРесгюп5 оРгЬе сар1га1 тагкеГ-а§епсу С0515,ггашп§ 

С05Г5, Гахе5, апс! ГЬе §ГОЛУГЬ О Р гЬе ехГегаа1 Ртапст§ созгз - гейесг ГЬе 

теап5 Ьу Л У Ь Ю Ь гЬе уаюе оРгЬе сотрапу тау атрНгу. 
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А гесепГ рарег Гаск1е8 ГЬе сопгпЬиГюп оГсофогаГе §оуетапсе роНсю5 
го ГЬе пзк тапа§етепГ зузГет, оп а сотрапу 1еуе1. ТЬе гезеагсЬ апа1у5е5 ГЬе 
1трог1апсе оРтапа§етепГ 5ГгаГе§1е5 ггот ГЬе регересйуе оРгЬе ргор1ГаЬШгу 
апс! ГЬе Ртапск11еуега§е, аз еючиепГ уапаЬюз. ТЬе гезеагсЬ зГер5 аге сотрюх 
опе5, тге§гаГт§ чиапПГаПуе апа

1
 чиаИгаПуе тРогтаГюп. ТЬе чиапПгаПуе 

тРогтаГюп герге5епГ5 р1папск1 игсИсаГогз 5атр1еа! ю о т ГЬе ассоипГт§ Ьа1апсе 
апа

1
 ГЬе ргоРа апа! 1о55 ассоипГ, ууЬПе ГЬе яиаНГаПуе регересйуе тсюаез 

„аитту" уагкЬюз, ЛУЬЮЬ геЙесГ а§епсу апс! тотГопп§ созГ5. 
Етр1г1са1 ге5и1Г5 ЗЬО>У а розШуе сопгпЬиГюп оРгЬе сютту уагкЬюз, 

т гекгюп Го ГЬе Ртапск11еуега§е. Ш з луау, еуеп #гпе тапа§егз' Ьепер1Г5 
аге ргороплопа1 Го регРогтапсе5, Л У Ь Ю Ь аге 5и5серГю1е Го тоПуаГт§ ГЬет 
т огсюг Го еп5иге асючиаГе тапа§етепГ 5Ггаге§ю5 апс! Рог Ьет§ 5отеууЬаГ 
ге5егуес! Голуагс!5 та!еЬГт§ ГЬе сотрапу, ГЬ15 луоию поГ агГгасГ а ю\уег 
Ртапск1 1еуега§е. Ш з а5ресГ пп§пГ Ье тгегргеГес! а5 ргооР Рог ГЬе юсГ 
ГЬаГ т е сотрашез ипа!ег апа1у515 аге гесерПуе Го ехгегпа1 Ртапст§. 

4. Сопсшзтпз 

ТЬе а§епсу ГЬеогу Ггхез Го оРРег 5о1иГюп5 Рог ГЬе Ьагтотгагюп оРгЬе 

5ГакеЬо1а!ег5' тгеге5Г5. ТЬи5, т ГЬе соиг5е оР гГ5 асГ1У1Гу, ГЬе сотрапу 

тапа§етепГ У У Ш Ьауе Го соп51с!ег сопШсГ5 ап5т§ ггот итгт§ а тиШгис1е 
ор1пГеге5Г5. Соп111сГ5 оРтГеге5Г тщШ епскп§ег еРРююпсу апс! юаа

1
 Го а 

юлуег тагкеГ уаюе оРгЬе сотрапу 1ргЬеу аге поГ 1с!епГ1р1ес1 апа" ге^икГеа
1 

ассогсЬп§1у. А5 а ге5и1Г, ГЬе теап5 оРРтапст§ 15тзерагаМу Нпкео
1
 Го ГЬе 

Ьиз1пез5 ог^атгаГюп теГЬоа!, ГЬе раггюикг гекгюп5 ЬиНГ Ьеглуееп уапои5 

рег50П5 сПгесг1у ог тсНгесПу тУо1уеа! т ГЬе Ьи51пе55, теашп§ гЬе 

тапа§етепГ ог софогаГе §оуегпапсе. 
1п 5Ьог1, ГЬе сотрапу'з зГгисгиге тау Ье а!еРтеа! Ьу а 5реск1 сотр1ех1Гу, 

т гекгюп Го оЪ^есПуе а§епсу сопШсГ5 апо! гЬе еРРогГ Го т т т п г е а§епсу 
С05Г5. ТЬе РасГ ГЬаГ ГЬе сотрапу асгог5 а!о поГ, аИ, Ьауе ГЬе 5а1е о^есПуе, 

§епега11у, 1еаа
1
5 Го сеггат сопШсГ5 оРюгеге5Г5, УУЬЮЬ т гигп §епегаГе уаюе 

юзз. Рог и ш , ГЬе о^есПуе оРгЬе а§епсу ГЬеогу 15 ГЬаГ оРсгеаГт^ ап а§епсу 

гекгюп 5Ггисгиге ГЬаГ У У Ш пптпнге а§епсу С05Г5 апо
1
 уаюе 1о55е5. 

5.Аскполу1ес1§етеп1 

Шз луогк ууаз зирроггес! Ьу гЬе рго]есГ „Ро5Г-Оосгога1 8гисПе5 т 

Есопотю5: ггатт§ рго§гат Рог еПге ге5еагсЬег5 - 8 Р О Б Е " со-гипсюс! 

Ггот гЬе Еигореап 8оск1 Рипа! гЬгои§Ь ГЬе БеуеюртепГ оР Н и т а п 
Ке5оигсе5 ОрегаГюпа1 Рго§гатте 2007-2013, сопГгасГ по. Р08ББШ/89/ 

1.5/8/61755.). 
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ЕЕЕ1С1Е1ЧТ Р1ШЬ1С АБМШ18ТКАТКЖ А8 А 

РКЕКЕ0Ш81ТЕ ЕОК ВЕТТЕК М1СКОЕССЖОМ1С 

В118ЕЧЕ88 Е^Ж(ЖМЕ1ЧТ Ш СКОАТ1А 

1Ча1аЩа МаШс, МБс, Ки^его М, Роге^а 

Мапо Нак, М8с, ТахЛйттШгайоп Сгоайа, Рот.е§а 

1. 1пГгос1исГюп 

Бупатлс Ьи5те55 сопс!шоп5 Ьауе Рогсеа
1
 риЬНс ас!пит5ГгагюпГо аскрГ 

Го ГЬе аютапск оРгЬе тосюгп Ьи5те55 епуюоптепГ. ТЬе пееа
1
 Рог Пте1у

3 

геюуапг апа
1
 геПаЬю тюгтаГюп Ьа5 тйиепсео

1
 ГЬе с1еуе1ортепГ оР тос1егп 

теГЬоа!5 оРтапа§етепГ. 1Г15 поГ 5ифП5т§ ГЬаГ т и ш репоа
1
 а кг§е питЬег 

оРрарег5 ууеге сгеаГеа
1
 УУЬЮЬ аге Ьа5ес! оп ГЬе роззюШгу оРтошТюаГюп о!" 

ех15Г1п§ тегЬосю оР тапа§етепГ т а ууау ГЬаГ ГЬеу аа!арГ Го ГЬе 

сЬа11еп§е5 ГЬаГ саггу те тосюгп Ьи51пе55 сопсИгюп5. 
ТЬе т а т рагГ оРгЬе рарег аюак уукЬ ехрктт§ ГЬе Ьепер1Г5 оРте 

ргоро5ес! сЬап^ез УУЬЮЬ сап Ье1р ГЬе риЬНс асЬштзггаГюп Го 1тргоуе кз 
егТесГ1Уепе55 апс! еШсюпсу апс! асЬюуе Из §оак апа! 5ГгаГе§у. ТЬе сЬап§е5 
Ьауе Ьееп сНуюес!юго ГЛУО §гоир5, РпзИу гЬозе УУЬЮЬ Ьауе Ьееп ГЬе гезик 
оР ГЬе гееп§теепп§ ууогк5Ьор5, апа

1
 5есопа!1у ГЬо5е ууЬюЬ Ьауе Ьееп 

5и§§е5Геа! Ьа5ес! оп тгегпаГюпа1 Ье5Г ргасГюе апа
1
 ГЬе риЬНс ехрегГ5 

ехрепепсе. 

2. ЕюсГгошс §оуегптепГ (е-§оуегптепГ) ш Сгоайа 

„Еюсггопю §оуегптепГ (е-§оуегптепГ) герге5епГ5 те тРга5Ггисгига1 

Ггап5рогтаГюп оР 5ГаГе асШтзггаПуе ЬосПез Ьу и5е оР ГЬе тРогтаГюп 

соттипюаГюп ГесЬпою§у, сЬгесГт§ гЬе епПге Рипсгюпт§ оР риЬНс 
ас1тлт5Ггатюп Голуага!5 кз и5ег5. ЕюсГгопю §оуегптепГ ако тсюсюз ГЬе 

сопгтиа1 асУи5ГтепГ оРгЬе 1е§15кГ1уе апа! ГесЬпою§юа1 Ргателуогк оГгЬе 

зГаГе аа!т1п15ГгаГ1Уе ЬосИе5' гипсГюп, т ога!ег Го асЬюуе а ю§Ьег еРРююпсу 
оРасГ1У1Гу, а тоге гагюпа1 ехрепсНгиге оРриЬИс Ртапсе5 апа! а 1и§Ьег яиаНгу 

оР 5егу1се."
 х 

1
 Екстгошс §ОУегптепт. з1гат.е§у оПЬе гериЬНс оГСгоагла Гог т.Ье репос! & о т 2009 Ю 

2012. 
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ТЬе й§иге Ьеюлу Н5Г5 ркппеа
1
 Ьа5ю е-§оуегптеп1 5егуюе агеа5. 

АтоипГ апа! гапкт§ оРгахаГюп гекГеа
1
 5егуюе5 5ЬОЛУ ГЬе 1трог1апсе оГ 

СахаГюп 155ие5 т еасЬ агеа. 

-уЗ^ОШЕМЗ 

4
,1. 1псоте йх 

2. ЕтрюутегЯ 

3- 5ооа1 Ьейейез 

4- РегаопаПбепЙЙсМюп-сюситепй; 

5- Кед151гаЙоп о^уеЬк1е& 

6. Вшютд регт1Г5 

8, РиШс Штг1€5 V 

и. РегтайепЬ/Ъа&Ша! гезккпсе 

12, Не-аЩгсаге $ел«се5 

1-

8и5ШЕ55 ЕМТГТ1Е5 

2, Строга^ 1ах 

4« Яед&гайой о? а ле*/ Ьи$юе$з 

;
 5. Ноййез11оп$ Ю сЬе Оетга! Вогеаи й?5Ш1.&1С5 

В СЩйтъ йЛу 6&с1ага\.(оп 

7- Епадгбптеп1а1 рго*есЙйП 

8. РиЬЙергосигетеШ 

Ва5ес! оп ГЬе ЪщЪ 1еуе15ГгаГе§у, ГЬе скуеюртепГ оРгЬе тгегпа1 (апа! 
ехГегпа!) соттипюагюп роИсу апа" к5 кпрютепгагюп сап ргсмае а питЬег 
оР ЬепеРк5 Го ГЬе риЬНс ас!гшш5ГгаГюп. То асЬюуе ГЬе5е Ьепер1Г5, а 
соогсИпагеа

1
, сотргеЬепзтуе, юп§гегт соттипюагюп арргоасЬ 15 пееаес!. 

3. РоззНЯе Ас!уапГа§ез апс! Вепейгз 

Ггот ргорег ш(егпа1 соттишсагюп 

1Г 15 уегу 1троггапГ Го гесо§шге ГЬаГ тГегпа1 апс! ехГегпа1 

соттипюагюп аге ю§Ь1у гекГеа
1
1ззие5. II15 §ооа! Хо Ьауе а §епега15Ггаге§у-

Ьа5еа
1
 соттипюагюп роИсу ЛУЬЮЬ 15 соуепп§ ЬоГЬ 155ие5. 
Регтк5 етрюуее5 Го таке тоге а!ес15юп5 опПпе 5тсе ГЬеу Ьауе 

те Гоок апс! кполу1ес!§е пеес!ес! Го таке ГЬе „п§Ьг" сюадзюпз. 
Епсоига§ез а 5еп5е оРюепИРюаГюп, оп ГЬе раг1 ор5ГаРР, лукЬ ГЬе 

§оак, т15510п апа
1
 ргосес!иге5 оРте ог§ат2агюп, ЛУЬЮЬ сапге5ик 

т а 5еп5е оР„такт§ а сПРРегепсе" Тю5 сап Ьауе а сИгесГ кпраст. 

оп еРюгт: апо! еРйсюпсу. 
На5гЬе рогепГк! Рог геаист§ ску-Го-ску сопШсГ. МисЬ сопШсГ 15 
§епегаГес1 Ьу сопШсгт§ 1сюа5 оп луЬаГ 15 1троггапГ Го ГЬе 
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ог§ат2атюп...огЪп ап тсНсагог ГЬаГГЬе реорю тУо1уес! йо поГ зЬаге 
а соттоп У1зюп ог ипа!ег5Гапс1т§. 
Не1р5 5ГаРРРее1 раг! оРгЬе ог§атгаГюп. 
Ш1яие, ог§атс апа

1
 РазГ соттипюагюп оРклу апа! оГЬег 1е§1зкгюп 

сЬап§ез 15 юпс1атепга1 Го Ье аЬ1е Го итРогт1у тгегргеГ апа! ехесиГе 
сЬап§е5. 
ТЬе соттипюагюп атоп§ ГЬе ог§ат2аГюпа1 юуек (зисЬ аз 
сИРРегепГ ктск оР тгегпа1 Рогит5) 15 уегу 1трогГапГ Го Ьауе а 
сопзкГепг, опе „Расе" Го Гахрауег5. 
Нагтотгагюп оРтГета1 юРогтаГюп сЬаппек 15 ГЬе то5Г 1трог1ап1 
ргегеяш5ке Рог с!еуеюрт§ ЬегГег Гахрауег тРогтаГюп. 

Вш1(Цп§ 

Ех1егпа1 

Ъагегасйопх 

О&ег А^епаез 

Визтеззез ^ 

1 
1трг(гетп§ 

Ргосе$5е5 

Ослгеттеп!; 

I 
Ооуеттеп!; 

X 

Соттитйез 

Соппесйп§ 

Сккепх 

СШяепз 

; СизЪотегз: 

Моп-РгоШз 

Рюшге 1. Еоса! Ботатз Гог еСоуегптепГ 1пШа1хуе8 

4. 1тргоут§ тапа§етепг геюГюпз ЛУИЬ сНепгз 

(тюгоесопотк Ьизтезз) ш риЬПс зесГог 1п Сгоайа 

СПепг ге1аг1оп5Ь1р5 тапа§етепГ теап5 тапа§т§ а11 сНепгз 

тгегасгюпз лукЬ сотрапу, лукЬ 1трютепгт§ оР Ви5те55 ргосе55 
гееп§теепп§. Сотрате5 §шс!ес1 Ьу сНепГ гекгюп5Ь1р тапа§етепг аге 

Роси5еа!оп
3
: 

сНепг 

§оа1 апа! 

5узгет 

2
 Иглго, 8.: еОоуегптеп* т Еазт.егп АГпса, К Р М С , Баг-ез-Закат, 2004. 

3
 КоИег Р, Агтз1гоп§ О. : Рппс1р1ез оГ Магкетлп§, Ргептлсе На11, 1пс, А Рагатоипт. 

Соттипюат.юп5 Сотрапу, Еп§1е\Уоос1 СПГТз, И е ^ 1егзеу, р. 15. 
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Роси5 оп ГЬе сНепГ теап5 ГЬаГ ГЬе сотрапу ти5Г 1с!епГ1гу ГЬе §гоир 
оРсПепГ5 ГЬаГ аге тозГ Нке1у го Ьиу кз ргосюсГз ог 5еплсе5, а55итт§ ГЬаГ 
!Ье5е ргоо!исГ5 ог 5егуюе5 Ье5Г 5икгЬе соп5итег5' пеео!5. ТЬе т а т 1с1еа 15 
Го сгеаГе юп§ Гегт сНепГ 5аГ15расГюп апо! юуаку. ОоаРопепгес! арргоасЬ 
а55ите5 ГЬаГ опе, Ье51с!е5 5аГ15гут§ ГЬе сНепГз' пееск, тизГ поГ пе§1есГ те 
Ьиз1пе55 §оа1 соппесГеа

1
 Го сотрапу ргор1Г. ТЬкс! раг! оР ГЬе тагкеГю§ 

сопсерГ 15 5у5Гет-ог1епГес1 арргоасЬ. 1Г герге5епГ5 а 5у5ГетаГю арргоасЬ 
дуЬеге ГЬе сотрапу ти5Г поГ пе§1есГ ГЬе §геаГег 50ск1 §оос1,1.е. 11з асйукюб 

ти5Г Ьепер1Г еуегуопе. 
То гегат 1оуа1 сНепГ, к15 песеззагу 51Х йте 1е55 ге5оигсе5, ГЬеп Рог 

гесгиктепГ оР пелу сНепГ. 1пуе5ГтепГ т тГогтаГю ГесЬпою^у Рог 
1тр1етепГт§ В Р К т т е сотрапу, герге5епГ5 5та11 Ртапск1 туе5ГтепГ т 
юп§ Гегт. Весаи5е оРа11 ГЬе5е геа50П5 \Х 15 уегу изею1 Го тГе§гаге Ьиз1пе55 
ргосе55 зГгаГе§у т Ьизте55 5ГгаГе§у оРгЬе сотрапу.

4
1п ра5Г с1есас!е5 

тапу сотрапю5 Ьауе юепНРюа
1
 ГЬе пееа

1
 Го Ьесоте тоге сНепГ5 асУизГеа

1 

\укЬ 1псгеазес1 §1оЬа1 тагкеГ сотрегкюп. А5 а оиГсоте, Ьизтезз ргосеззез 
тапа§етепГ Ьа5 Ьесоте 1трогГапГ тге§га1 рагГ оР тапу тагкеГт§ 

ог§ашзагюпа15Ггаге§Ю5. 

5. Етртса1 гезеагсЬ оГ 1тр1етеп1т§ Визтезз 

ргосезз гееп§теепп§ ш Тах АДпншзггагюп ш СгоаПа 

Етртса1 гезеагсЬ оР1тр1етепПп§ ВРК тоа!е1 оп Тах ааштзггаГюп 

оГСгоагк (СТА) 15 сопс!йсГес1 т т е репос! Ргот 2пс! >юуетЬег 2009 Го 

7гЬ БесетЬег 2010. т а11 Соипгу оШсез т СгоаГк. 
ТЬе гезеагсЬ луаз сопс!исГес! Ьу 1тр1етепгт§ зсюпгюю теГЬоа!5: 

ууогк5Ьор5 апа
1
тгепуюу^з; оп те затрю оГпагах асюптзГгаГюп етрюуеез 

апс! сНепгз (Гах рауег5). А5 а ге5ик оГрптагу ге5еагсЬ кеу регюгтапсе 

тс!юагог5 (КРк) аге сюРтес!. КР1 аге теа5иге5 Ьу УУЬЮЬ т е регРогтапсе5 
оР ог§ап12аг10П5, Ьизтезз ипкз, апо" 1Ье1г СНУ1510П5, сюраг1тепг5 апс! 

етрюуее5 сап Ье репосНсаИу а55е55еа
1
, сотрагеа

1
 апа

1
 ЬепсЬтагкеа

1
. 

АГГЬе ог§аш2агюп 1еуе1, К Р к сап Ье изеа" Рог геуюлут§ апа! У У Ш Ье 

изеРи1 Рог ггаскт§, т т е гиШге, гЬе егТестлуепезз оРапу ргорозеа сЬап§ез 

Го гЬе Ьи51пе55 ргосе55е5 т гЬе СТА. К Р к аге сюРтес! а5 раг* оР а 

ЬюгагсЬюа1 Гипсгюшп§ апа
1
 с!ес15юп-такт§ ргосе55. ТЬе ЬюгагсЬу оГ 

Ьи51пе55 ргосез5 сотропепгз 15 сюзспЬес! т гЬе сЬагГ Ьеюлу. ТЬе 

регРогтапсе тсНсагюп 15 роззййе аг еасЬ 1еуе1 оРгЬе ргосез5 ЬюгагсЬу. 

ТЬе ЬщЬег 1еуе1 КР1з соию Ье саюикгеа
1
 Ьазеа

1
 оп юлуег 1еуе1 опез. 

* РусЬе, I : ТЬе С К М НапсНюок, АсМзоп-ХУезюу, Возт.оп, 2002., р. 4. 
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/ Н101ече№ос(&$ д Юоге Ргосеззез^ 
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, • ЛеОДЗ' •;..''• 

• - Йгос&ав «&й*|$!# 1ефГшй1 тМ*1с8,. Д !<ЗУ о ргоСвЗЗвЗ 

X 

Рюшге 2. РоззШю КР1 1еуе!з ш Тах айппшзггатюп ш СгоаПа
5 

6. 8и§§езгес! Мапа§етепГ СЬап^ез 

ш тпе риЬПс адпишзтгаГшп ш СгоаПа 

Аз а гезик оРгЬе зсюпйРю апа1у515 апа
1
 гееп§теепп§ ууогк5Ьор5, ГЬе 

ге5еагсЬ Ьа5 {сюпПРюс! а питЬег оГро55юю 1тргоуетепГ5 луЬеге ГЬе риЬНс 
адгшшзттатлоп соиМ егТесГ1Уе1у 1тргоуе тек тос!е1 оРтапа§етепГ. ТЬеу 
тс1ис1е: 

СиШп%ргосезз соз(з: 1тргоут§ ГЬе трих: оиГриГ гагю Ьу сиГГт§ 
гтапск1 С05Г5 апаУогГкпе С05Г5. 
Мапа$т% ргосезз рег/огтапсе: р1апшп§, топкопп§ апо! 
сопГгоШп§ ГЬе регРогтапсе оРргосе55 ге5оигсе5 (Ьитап, Ртапск1 
апа

1
 оГЬег). 

Макгщ з(га(е%гс соппесНопз гп %оуегптеп1\ соппесГт§ агт5, 
а§епсю5, юуек апс! скга зГогез оР §оуегптепГ Го зГгеп^гЬеп 
сарас1Гу Го туе5П§аГе, сюуеюр апс! 1трютепГ ГЬе 5ГгаГе§у апа

1 

роИсу ГЬаГ §шс!е5 §оуеттепГ ргосе55в5. 
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СгеаНщ етром>егтеп(\ ггапзРегпп§ ролуег, аигЬопгу апа
1
 ге5оигсе5 

юг ргосе55е5 Ргот ГЬек ех15Гт§ 1оси5 Го пелу 1осаГюп5. 

ИЬгкгпя ЪеПег т(к Ьизтезз: кпргоут§ ГЬе тгегасГюп Ьеглуееп 

§оуегптепГ апа
1
 Ьи5те55. Тюз тсюа!е5 ш§к12т§ ге§икГюп оР, 

ргосигетепГ ггот, апа
1
 зепасез Го, Ьи5те55 Хо 1тргоуе яиаНгу, 

сопуешепсе апс! С05Г. 

Оеге1оргп% соттипШез: Ъш1сПп§ ГЬе зоск1 апа! есопотю 

сараскюз апа
1
 сарка! оР1оса1 соттипкю5. 

ВигШщрагтегзШрз'. сгеаГт§ ог§ат2аГюпа1 §гоирт§510 асЬюуе 

есопотю апа" 50ск1 оЬ|есПуе5. ТЬе риЬНс 5есГог 15 а1то5Г а1чуау5 

опе оРгЬе рагтеге, ГЬои§Ь осса5юпа11у к ас*5 оп1у аз а РасНкаГог 
Рог оГЬегз. 

7. Сопс1из10п 

СопГетрогагу Ьи5те55 ргосе55е5 зггаГе^юз аге тРюепсеа
1
 Ьу &голут§ 

и5а§е оРтРогтагюп ГесЬпо1о§ю5. юге^гагес! тРогтаГюп 5У5Гетз аге изес! 

Го ркп, 5сЬесюю апа" сопГго! ГЬе рге5аю5 апа
1
 ро5Т5аю5 асГшйез т ап 

оп*ат2агюп. ТЬе рптагу а1т 15 Го 1тргоуе юп§-Гегт §ГОЛУ!Ь оРтагкеГт§ 

гекгюпз гЬгои§Ь а Ьеггег ипаюгзгапсНп^ оРсИепГ ЬеЬауюг. 1тргоут§ Гах 

аа!тт15ГгаГ1оп ргосе55е5т Сгоагк гецшге5 ап ипа
1
ег5Гапс1т§ оРк5 ргоЬ1ет5. 

8ггаге§ю 1еуе1 апс! ехесигюп 1еуе1 тизГ Ье сюаг1у 5ерагагес1. ТЬе то5Г 

сгкюа1 сюйсюпсюз т ГЬе гипсПоп1п§ оРаТах аспшп15ГгаГюп апс! ГЬе то51 

1трогЕапГ рпогШезт ГЬе Ьизтезз гееп§теепп§ ргосе55 Го сгеаге тоо!егп 

апо! еРРесйуе тапа§етепГ апа" тагкеГт§ оРгЬе тзгкиГюп. 

8. ЬйегаГиге 

1. БусЬе, ].: ТЬе СКМ Напс!Ьоок, А<1<1150п-\Уез1еу, Во5Гоп, 2002. 

2. КоГюг Р., Агтзггоп§ О.: Рппс1р1е5 оРМагкеГт§, РгепГюе На11,1пс, А 

РагатоипГ Соттипюагюп5 Сотрапу, Еп^юлуооа
1
 С1кр5, Иелу 1ег5еу. 

3. ИПго, 8.: еОоуеттеШ т Еаз(ет А/ггса, К Р М О , Баг-е5-8акат, 

2004. 

4. Тах аатшзггагюп оРСгоаГк, Нитап Ке5оигсез сюраггтепГ. 
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ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕ НА ТЪРГОВЦИ 

И ТЪРГОВСКИ ЕКИПИ 

Гл. ас. д-р Явор Янкулов 

Университет за национално и световно стопанство - София 

Широко разпространено е мнението, че търговците работят за 
пари и могат да бъдат стимулирани предимно материално. Възнаг
раждението, не само в парично изражение, е безспорно важен моти-

ватор в работата на всеки търговец. Когато тук говорим за възнаг
раждение, най-често ще се има предвид допълнително материално 
стимулиране на търговеца и търговския екип, понятие, което в прак
тиката най-често се изразява с термина „бонус". Има шест основни 

въпроса свързани с възнагражденията, а именно: 
1. Да се дава или не допълнително възнаграждение? 

2. Кой да бъде възнаграден? 
3. Какво трябва да се възнаграждава? 
4. Каква награда трябва да се даде? 
5. Какъв да е размера на възнаграждението? 
6. Кога да се дава възнаграждението? 
Основното разбиране е, че търговците работят в екип и в бол

шинството случаи системите за възнаграждение в практиката се ос

новават на този принцип. От друга страна, търговските екипи най-
често работят за постигането на конкретни краткосрочни цели, основ

но с продължителност на периода 1 месец. Ако добавим и факта, че 

търговските екипи най-често имат сравнително високо текучество и 
често се преструктурират по продуктов или териториален принцип, то 

всичко това ни дава основание да гледаме на търговските екипи като 

на проектни екипи, а от там и да потърсим възможности за въздей

ствие върху поведението и стимулиране на търговците и търговските 

екипи от гледна точка на проектната организация на дейността и уп

равлението на проекти. 
Търговците най-често получават допълнително възнаграждение, 

бонус, като допълнение към тяхната основна заплата. От тази гледна 
точка няма нищо по-различно спрямо възнаграждаването и бонуси-

рането характерно за други браншове, други видове професии и пози
ции. Това, което често отличава възнаграждението на търговците в 
практиката е фактът, че допълнителното възнаграждение често над-
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хвърля основната заплата. Следователно, допълнителното възнаграж

дение при тях не рядко се превръща в основен източник на доходи, а 

от тук и огромното значение което търговците и търговските менид

жъри придават на този елемент. Допълнителните възнаграждения най-

често се дават за постигнати резултати, за представяне, за компетен

ции или за допълнително придобити умения. 

Съществуват три основни гледни точки: 

1. Допълнителните възнаграждения не са ефективни, независи

мо от обстоятелствата. 

2. Ефектът на допълнителното възнаграждение изцяло зависи от 

обстоятелствата. 

3. Допълнителните възнаграждения са ефективни, независимо от 

обстоятелствата. 

Гледните точки са сравнително ясни. Но нека да ги свържем с 

търговската практика и разбиранията на търговските мениджъри. 

На въпроса „Как влияе допълнителното възнаграждение 

върху мотивацията на търговците във вашата организация?", 

мнението на търговските мениджъри е следното: 

Таблица 1 

Допълнителното възнаграждение и мотивация 

Не влияе 

Има незначително влияние, което не отговаря 

на очакванията ни и направените разходи 

Определено оказва влияние, 

близко до очакванията ни 

Оказва влияние, което понякога дори надхвърля 

очакванията ни 

Дали ще повлияе, до голяма степен зависи 

от външни обстоятелства 

2003-2006 г. 

14% 

17% 

2 8 % 

2% 

3 9 % 

2008-2011 г 

8% 

15% 

3 1 % 

3% 

4 3 % 

В първият случай се защитава идеята, че допълнителното възнаг
раждение дори има отрицателен ефект върху мотивацията, като очак

ванията на търговеца са за високо допълнително възнаграждение при 

всички обстоятелства, независимо от постигнатите резултати. В 

търговската практика в нашата страна към тази позиция клоняха ре

дица търговски мениджъри в „предкризисните" години. Засиленото 

търсене и недостигът на търговци доведоха до това, в редица случаи 

цопълнителното възнаграждение да се разглежда като задължително 

и да не е непременно обвързано с конкретните резултати за периода. 
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Това по своята същност беше проблем на липсата на кадри и недо

стига на търговци, а не на изчерпалата се роля на допълнителното 

възнаграждение като мотиватор. 

Ако обединим процентите на „не влияе" и „има незначително 

влияние, което не отговаря на очакванията ни и направените разходи" 

които по своята същност защитават позицията за неефективност, то в 

„предкризисните" години трите различни позиции получават почти 

равна подкрепа. В по-късен период, намалява процентът на тези, кои

то смятат че допълнителното възнаграждение не оказва пряко влия

ние, като те се разпределят равномерно в другите две позиции. 

Най-голяма е групата на търговски мениджъри, които споделят 

разбирането, че ефектът на допълнителното възнаграждение изцяло 

зависи от обстоятелствата. Разбирането за „обстоятелствата" е 

твърде широко и варира от определено външни фактори като: „размер 

на наградата" „непредвидени обстоятелства на пазара", „поведение 

на конкурентните компании" и „криза", до такива, за които може да се 

спори доколко са „външни обстоятелства", като: „очакванията на 

търговците" и „липса на мотивация за работа". 

Крайните противници на допълнителните възнаграждения зас

тъпват идеята, че този тип възнаграждения не мотивират. Те се позо

вават нат.нар. „корупционен ефект", при който външните стимули во

дят до намаляване на вътрешните стимули за работа'. Когато за из

пълнението на една задача на търговеца се предоставят външни сти

мули, той започва да очаква такива за изпълнението на всяка нова 

задача. От друга страна, ако не са предложени външни стимули, търго

вецът не е мотивиран и е склонен да саботира изпълнението. Коруп-

ционният ефект описва, че предоставянето на външни стимули на 

търговците автоматично намалява ролята на техните вътрешни сти

мули. Посочва се, че в редица случаи последствието от продължи

телно прилагане на външни стимули води до намаляване на мотива

цията на търговеца като цяло до такава степен, че мотивираността 

му след предлагане на награди е по-ниска от тази, която е съществу

вала преди предлагането на наградите. Иначе казано, ако търговецът 

не е „корумпиран" от външни стимули, той е под въздействието на 

вътрешната мотивация. Но при корупционния ефект след първоначал

но въздействие на външните стимули те постепенно намаляват своя

та роля, търговецът очаква те да са все по-силни и в крайна сметка 

губи вътрешната си мотивация за работа. Следователно, търговският 

1
 КоЬп, А 2002, „АпоШег Ьоок а* \Уогкр1асе 1псеп1луе5 п11р:/Л^у^аШекопп.ог§/ 

тапа§ю§/тсеп1луе52002.п1:т 
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мениджър трябва да се съсредоточи само върху развитието на вътреш

ната мотивация на своите служители, като по този начин ще избегне 

пагубните последствия на корупционния ефект, особено в дългосро

чен план. Звучи логично, но дали във всички ситуации и при всички 

търговци е така? 

В търговската практика в нашата страна подобна ситуация се 

прояви много отчетливо при медицинските търговски представители. 

Това са хора най-често лекари и фармацевти по образование, но 

търговци по занятие. Те са високо образовани, компетентни, пазарът е 

специфичен и се нуждае от добри специалисти. Доходите са високи и 

в болшинството случаи са гарантирани (работната заплата е основна 

част от дохода, а бонусите са по-малка част). Вероятно и това по

влия на отрицателната тенденция, медицинските търговски предста

вители в голямата си част да не са вътрешно мотивирани за работа, 

да очакват високо възнаграждение независимо от резултатите, да 

сменят често работодателите си и т.н. Ако се позовем на двуфактор-

ната теория, парите за тях не са мотивационен а типичен хигиенен 

фактор. От друга страна, ако се позовем на корупционния ефект може 

да се каже, че и той е в действие - загубили са вътрешна мотивация 

в следствие на продължително използване на външни стимули. Веро

ятно истината не е само на едната страна. 

Дали да се възнаграждава (допълнително)? 

Гейл подчертава важността на индивидуалната и организацион

ната култура като важни фактори, определящи дали и кой да бъде 

възнаграден
2
. В организациите с предприемаческа култура възнаг

ражденията определено доказват своя мотивиращ ефект и имат ус

пешно приложение. От своя страна, организациите с по-развита бю

рократична култура се основават на известността и стабилността на 

работната заплата, а не на бонусите. Налага се изводът, че търговс

ките фирми имат определено предприемачески тип култура. Тук по-

скоро търговският мениджър трябва да си зададе въпроса, доколко 

неговата фирма има развита предприемаческа култура в сравнение 

със сходните такива, както и в сравнение с други търговски фирми 

опериращи на различни пазари. Това до някъде може да обясни защо 

една система за възнаграждение, прилагана успешно при независими 

търговски представители на бързооборотни стоки е успешна, но при 

продажби на услуги няма същия ефект. 

2
 Са1е, ЗР 2004, „Сазп оп деНуегу, Р М Шжогк, ОйоЬег 2004, рр. 59-62. 
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Слейвин посочва като определящи характеристиките на трудо

вата задача
3
. Възнаграждението е мотивиращо само ако задачата 

изисква специални умения, автономност в работата, значима е, изис

ква идентификация на служителя със задачата, обратната връзка е 

ограничена. Погледнато по този начин, работата на търговеца в бол

шинството случаи отговаря на всички изброени от Слейвин условия. 

Кой да бъде възнаграден? 

Горният въпрос може да се трансформира в два основни въпроса: 

1) Кои позиции и професии трябва да бъдат допълнително възнаг-

раждавани? 
2) Кой екип и кой в екипа трябва да получи допълнително възнаг

раждение? 

Първият въпрос е получил определен отговор и в специализираните 

изследвания, и в практиката. Търговците определено се посочват като 

професията, която трябва да бъде допълнително стимулирана. Другата 

категорично определена професия е на мениджъра. Така, шеговито каза

но, търговският мениджър попада под опеката на двойното определение. 

Тип на възнаграждението: Каква да е наградата? 

Това е един от ключовите въпроси за практиката на търговските 

мениджъри, както и въпросът, който най-много ги затруднява. Оказва 

се, че за мениджърите в практиката е по-лесно да определят размера 

на наградата, когато вече са определели че тя ще е материална, но 

много по-трудно е да решат какъв тип да е наградата. Двата основни 

типа възнаграждение са материално и нематериално, често наричани 

също така материални стимули и признание. Материални стимули най-

често в търговската практика се дават за постигането на предвари

телно поставени цели или изпълнението на конкретни задачи. Ключо

вият момент тук е фактът, че целите и задачите са предварително 

определени, също така най-често предварително определен е и раз

мерът на материалното стимулиране. Целта на материалното стиму

лиране е да мотивира търговците за постигането на зададените цели 

и изпълнението на задачите
4
 Признанието от своя страна има най-

често нематериален характер или ако е в материална форма е по-

3
 31ау1п, К Е 1991, „Огоир Келуага

1
 Маке Сгоиру^огк \Уогк: Кезропзе Хо Копп, Е(1иса11опа1 

Ьеас1ег5П1р, УО1. 48, по. 5, рр. 89-91. 
4
 Агт51гоп§, М & МигНз, Н 2004, Ке\уагд Мапа§етепГ. А НапаЪоок оГ ЯетипегаНоп 

31га1е§у апс! Ргасгюе, М п есШоп, Ко§ап Ра§е 1лгш1ес1, Ьопсюп. 
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скоро символично като стойност. Обикновено то се дава спонтанно, 

за извършена добра работа или положени усилия от търговеца, като 

оценка и признание за това. 
Основният проблем от практическа гледна точка, който автома

тично намира своето изражение и в теорията на търговския ме

ниджмънт и търговската мотивация е фактът, че различните хора 

(търговци) имат различни предпочитания относно възнаграждението. 

При това тук не говорим (все още) за размера, а за типа на възнаг

раждението. Проучванията по темата показват, че много фактори 

влияят на предпочитанието за типа на възнаграждението, като сред 

тях определено са възраст и националност, докато други, например 

полът, не оказват никакво влияние
5 

Размер на възнаграждението: Колко да е голямо? 

Въпросът за размера на възнаграждението е от съществено зна

чение и също изключително затруднява както теорията, така и прак

тиката. Когато става въпрос за размера на възнаграждението, изслед

ванията показват по-скоро една различна тенденция. На първо място, 

твърди се че за да изиграе своята мотивираща роля, възнаграждени

ето трябва да бъде значително.
6
 Това е потвърждение на Теорията на 

очакването в която се твърди, че възнаграждението трябва да се при

ема за значително (стойностно, валентно), за да предизвика усилията 

за постигане на целта. От практическа гледна точка, проблемът може 

да се опише и по следният начин: Този, който е получил един лев по-

малко от друг, ще бъде разочарован не заради единият лев, а заради 

това, че е пренебрегнат и недооценен. В същото време, този който е 

получил един лев повече ще бъде разочарован и обиден от факта, че 

е получил само един лев повече за своите огромни усилия и толкова 

по-голям (по лична преценка) принос. Интересното е, че подобно 

твърдение се потвърждава и от теоретични проучвания по темата
7 

Изглежда още в самото начало се налага да обобщим основният из

вод по този въпрос, а именно: 
Забравете за малката разлика между възнагражденията на от

делните членове на екипа при възнаграждаване на търговци! 
5
 \Уо1*Т, В Ьизк, Е' Кепи, М & 1л, Р 2006, СезсМесМззрегШзспе \УМип§ УОП 

Апге125У51етеп?, Ре1ег Ьап§ Уег1а& РгапкГиП ат Мат. 
6
 Агтз*гоп& М 2002, Етрюуее Кеууаго*, Мгй есМюп, С1РБ Ноизе, Ьопсюп.; Нагуаго

1
, 

2000, „НО\У Ю гешагб рпуесГ 1еатз Нагуагй Мапа§етеп1 ХЛрс1аГе АПюю, 1зГ 1и1у 

2000, рр. 6-7. 
7
 А^иаппо, К 2003,101 Ш у з То Яе\уагс1 Теат МетЬегз, МиШ-Медт РиЬ11са1юп5,Оп1апо. 
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ИНТЕГРИРАНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ -

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И НЕОБХОДИМОСТ 

Доц. д-р Тодорка Костадинова, ас. Галина Петрова 

Медицински университет-Варна 

Въведение 

Много страни в Европа и в световен мащаб са изправени пред 
предизвикателството - как да се справят с решаването на задачата за 
грижите и лечението на увеличаващия се брой хора с комплексни и 
хронични здравни проблеми. Непрекъснато увеличаващите се разходи 
за лечение на хроничните заболявания и признанието, че здравните си
стеми бавно отговарят на променящите се нужди на пациентите по
ражда необходимостта от преструктуриране на здравните системи и от 
развитието на интегрирани грижи. В научната литература през после
дните години все повече се дискутира нарастващата нужда от повиша
ване качеството на грижите за хронично болните пациенти чрез утвър
ждаване на стратегии и модели за управлението им в местата, предос
тавящи амбулаторни или институционални грижи. Развитието на интег
рирани грижи са едно от предизвикателствата не само за България, но 
и за останалите страни в световен мащаб, както от гледна точка на 
пациентите и здравните специалисти, така и по отношение на управле
нието на ресурсите за предоставяне на здравни и социални услуги. 

Цел: Да се изследва организацията на грижите за пациентите с 
хронични заболявания и да се определят насоки за бъдещо развитие. 

Материал и методи. Документален метод, социологически 
метод - анкетно проучване проведено сред ОР, ендокринолози и оф
талмолози от доболничната и болнична помощ. Въпросникът съдържа 
отворени и затворени въпроси в 4 насоки: Характеристики на практи

ката, грижа за хронично болните, използването на услуги и възможно
стите за развитие на интегрирани грижи. 

Резултати 

Глобална тенденция на заболеваемостта през последните десе

тилетия е нейното хронифициране. Преобладаващите хронични боле
сти са новообразуванията, болестите на сърдечно съдовата система, 

нервната, дихателната, храносмилателната и ендокринната система. 
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Хроничните заболявания често се характеризират с неизвестна 

причина. Понякога е невъзможно да се предскаже протичането на 

болестта. В повечето случаи се налага продължителна зависимост 

на пациентите от медицински и други специалисти. Поради това се 

налага профилактика, съобразена с всички предразполагащи и риско

ви фактори.Идентифицирането на много рискови фактори и методи за 

ранно откриване на хроничните (неинфекциозни) заболявания увели

чава потенциала за интервенции, целящи намаляване на честотата на 

гези състояния и техните усложнения [21, 78]. 

За хронифицирането на заболяванията влияние оказват следни

те фактори: 

1. Терапевтични успехи на медицината, удължаващи живота на 

остро и хронично болните. 

2. Диагностични и терапевтични пропуски при болни с остри за

болявания. 

3. Демографско стареене на населението. 

4. Промените в начина на живот увеличават честотата на риско

ви фактори като тютюнопушене, липса на физическа актив

ност, храна богата на нездравословни мазнини и въглехидра

ти, склонност към рискови занимания. 

На табл. 1 са представени рисковите фактори за развитие на 

хронични заболявания. 

В Европейския Регион процента от населението на възраст 65 и 

повече години се увеличава (фиг. 1), тенденция, която е вероятно да 

продължи. Тази демографска тенденция поставя предизвикателства 

пред системите на здравеопазване, тъй като необходимостта от здрав

ни и социални услуги, обикновено се увеличава в пенсионна възраст, 

както и ускорява на възраст над 75 години. Въпреки че в Централна и 

Източна Европа (ЦИЕ) страни и новите независими държави (N18) 

пропорциите, са все още значително по-ниски в сравнение със средни

те за европейски съюз, демографската структура следва тенденции

те на страните от Западна Европа. 

В България населението над 65 години е 11,29% за 1982 г. и сти

га до 17,36% през 2008г. (% от цялата популация) за сравнение - Евро

пейски регион - населението над 65 години е 11,69% за 1982г. до 15,15% 

през 2008г. В България както и в преобладаващата част от европейс

ките страни е налице изразено демографско остаряване на населени

ето. Налице е прогресивно намаляващ относителен дял на младите 

поколения и увеличаване на относителния дял на поколението над 65 

годишна възраст. 
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Таблица 1 

Рискови фактори за развитие на хронични заболявания 

Рисков фактор 

Тютюнопушене 

Употреба на алкохол 

Висок хол естер ол 

Хипертония 

Хранене 

Липса на физическа 

активност 

Затлъстяване 

Стрес 

Пасивно тютюнопушене 

Професия/характерни 

условия на труд 

Замърсяване на въздуха 

Нисък социално 

икономически статус 

ССЗ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
9 

7 

+ 

+ 

+ 

Хроничи 

белодробни 

заболявания 

+ 
0 
0 
0 
9 

0 

0 
7 
+ 

+ 

+ 

+ 

Диабет 

0 
0 
0 
0 
+ 

+ 

+ 
0 
0 

0 

0 

+ 

Злокачествени 

заболявания 

+ 
+ 
0 
0 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Източник: Тулчински Т, Варавикова Е., Ново обществено 

здравеопазване, Въведение в XXI - ви век, Издателство Лотос 

23, Варна, 2004 г., с. 242. 

Таблица 2 

Основни причини за смърт в Европейския регион 

Видове 

Заболявания 

Инфекциозни 

Онкологични 

Сърдечно - съдови 

Респираторни 

Диабет 

Други 

Възрастови групи / процент на видовете причини за смърт 

0-1 

20% 

20% 

8% 

70% 

5% 

42% 

1-4 

18% 

20% 

10% 

62% 

10% 

45% 

5-14 

10% 

18% 

12% 

35% 

12% 

22% 

15-24 

5% 

10% 

12% 

25% 

25% 

40% 

25-34 

7% 

10% 

18% 

25% 

28% 

45% 

35-44 

7% 

18% 

25% 

25% 

38% 

45% 

45-54 

5% 

18% 

30% 

28% 

45% 

52% 

55-64 

3% 

35% 

55% 

32% 

55% 

62% 

65-74 

2% 

47% 

75% 

48% 

65% 

70% 

74-85 

1% 

72% 

75% 

56% 

70% 

82% 

Източник: №НО. Неа1(к 8уз(етз:1тргоугщ Рефгтапсе, Тке 

ШгШ НеаПк КероП, 2011. 
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Таблица 2 показва, кои са основните причини за смърт в Евро

пейския регион. Вижда се, че сред водещите причини са онкологични

те, сърдечно-съдовите, диабет, респираторни (спадат към хронични

те заболявания) заболявания. От табл. 2 можем да съдим, че хронич

ните заболявания формират най-голямата заплаха за здравето на на

селението през двадесет и първи век. Докато редица инфекциозни и 

остри заболявания са преборени успешно през миналия век, то често

тата и разпространението на хронични заболявания продължава да 

расте. Това налага разработване на концептуални модели за промяна 

в здравеопазните системи. 
В научната литература през последните години все повече се 

дискутира нарастващата нужда от повишаване качеството на грижи

те за хронично болните пациенти чрез утвърждаване на стратегии и 

модели за управлението им в местата, предоставящи амбулаторни 

или институционални грижи. 
Това обуславя нуждата от развитие на модел за въвеждане на 

интегрирани грижи, който да задължи специалистите да го приемат и 

да наложи промяна в практиката. За България е необходимо и разра

ботването, и приложението на национална стратегия и програми за 

мениджмънт на хроничните заболявания, съобразени с потребности

те и наличните ресурси. Управлението на социално-значимите забо

лявания чрез програми е начин за държавна намеса в приоритетните 

области на здравеопазването. 
След реформирането на здравната ни система и ликвидирането 

на диспансерите като лечебни заведения през 2010 година, хронично 

болните пациенти са оставени на надзора предимно на личните лека

ри. Въпреки, специфичните потребности на тази група пациенти, те се 

третират от здравната система като всички останали потребители на 

здравни услуги, което създава предпоставка за допускането на реди

ца пропуски и грешки при тяхното обслужване. 
Силната фрагментация, която съществува между медицинските 

(доболнични и болнични) и социални услуги, здравните специалисти, 

доставчиците на продължаващи грижи и спешната помощ допълни

телно затруднява грижите за хронично болните пациенти. Това обус

лавя необходимостта от въвеждане и развитие на интегрирани грижи. 

В настоящото изследване е използвана пряка индивидуална ан

кета като начин за оценка на информираността и нагласите на различ

ните професионалисти в медицинската и социалната сфера към ин

тегрираните грижи и възможностите и бариерите за въвеждането им. 

153 



Признаци на наблюдението 

Информираност за същността на интегрирани грижи; 

Мнение на лекарите и професионалистите от други сектори за 

възможностите за въвеждане на интегрирани грижи; 

Оценка на степента на влияние на факторите, които са пред

поставка за създаване на модел на интегрирани грижи; 

Оценка на очакваните резултати и ползи от въвеждане и при

лагане на интегрирани грижи в България. 

Етапи и обхват 

Първи етап - през 2007 г. за пръв път е проведено проучване за 

информираността и нагласите на медицинските специалисти за 

възможностите за въвеждане на интегрирани здравни грижи, което 

има характер на пилотно. Проучването е проведено през месец март 

и в него в участват 80 лекари от гр. Варна в три лечебни заведения: 

ДКЦ „Св. Клементина", ДКЦ № 4 и УМБАЛ „Св. Марина". Анкетна

та карта съдържа десет затворени въпроса. 

Втори етап - през септември 2010 г. е проведен вторият етап на 

проучването, като в него участват 250 медицински специалисти от 

лечебни заведения в гр. Варна (УМБАЛ „Св. Марина", МБАЛ „Св. 

Анна", В М А - Варна, Очна болница ДКЦ № 4, ДКЦ „Св. Клементи

на", М Ц „Св. Анна") и лечебни заведения от Североизточен регион 

за планиране (МБАЛ Шумен, ДКЦ I Шумен, МБАЛ Добрич, ДКЦ I 

Добрич, МБАЛ Търговище, ДКЦ Търговище, МБАЛ Силистра). Ан

кетната карта съдържа дванадесет затворени въпроса. 

Трети етап - през август 2011 година е проведен третия етап на 

проучването. При него е използван метода на експертната оценка. 

Включва 30 експерта представени от три групи специалисти - лекари 

от доболничната и болнична помощ (МЦ „Св. Анна", ДКЦ „Св.Кле-

ментина", УМБАЛ „Св. Марина", Очна болница, М Ц „Св.Николай 

Чудотворец", МБАЛ „Св.Анна"), икономисти, работещи в лечебни 

заведения и психолози, работещи в социалния сектор. Анкетната кар

та включва двадесет и един затворени въпроса. 

Резултатите от проведеното поетапно проучване ни насочват към 

следните по-важни изводи: 

Интегрираните здравни грижи се свързват с успеха на лече

нието на хронично болните пациенти. В подкрепа на това 

твърдение се явяват отговорите на много голяма част от ан

кетираните (66,7%), които смятат, че за хронично болните па

циенти не се полагат достатъчно грижи, 33,3% от анкетирани-
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те са на мнение, че се полагат грижи до известна степен (гри

жите свързани с изписването на медикаменти и прегледите 

при личните лекари). Създаването на регистър за хронично 

болни пациенти е необходимо според 96,70% от респонденти-

те. Подобен регистър ще послужи за подобряване на грижите 

за хронично болни пациенти и ще улесни комуникацията меж

ду отделните структури в здравната система. 

Съществува обща положителна нагласа за въвеждане на ин

тегрирани грижи в нашата страна. В значително мнозинство 

освен, че подкрепят идеята за въвеждане на интегрирани гри

жи и у нас, различните по профил специалисти, анкетирани през 

2011г. изявяват желание да се включат в мултидисциплинарен 

екип за предоставяне на интегрирани грижи или като консул

танти (83,3%), или на половин работен ден 10%). 

не бих участвал 

като лекуваш лека р на 

непълно работно |&Ц 6.70% 

време шшт 

като лекуващ лекар на ШЦ 

пълно работно време Щ 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 

Фиг. 1. По какъв начин бихте се включили 

в модела за интегрирани грижи 

Основните бариери за въвеждането на интегрирани грижи са 

свързани с: 
- Липсата на интегрирана информационна система (89,7%); 

Липсата на координация между отделните структури 75,9%; 

Липсата на законодателни мерки (71,40%); 

Начините за финансиране и заплащане на интегрирани гри

жи (60%); 
Традиционният начин на работа (58,6%). 
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недостатъчна подготовка на кадрите $ЩЖЖЖГ
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Фиг. 2. Бариери за въвеждане на интегрирани грижи 

Реалните ползи за потребителите от въвеждане на модела на 
интегрирани грижи се очертават като: създаване на мулти
дисциплинарен екип в отговор на нуждите на пациентите 
(79,8%); цялостен подход в процеса на лечение (79,8%); пре
доставяне на по - фокусирани и ефективни услуги за пациен

тите и постигането на положителни резултати (53,6%). 

създаване на ефективни партньорства между 

структурите в модела на интегрирани грижи 

по - добро планиране на ресурсите 

предоставяне на последователни качествени услуги 

подходяща комбинация от структури, за максимално 

използване на ресурсите 

предоставяне на по - фокусирани и ефективни услуги 

за пациентите и постигане на положителни резултати 

създаване на мултидисциплинарен екип, който да 

отговори на нуждите на пациентите 

създаване на цялостен, а не частичен подход в 

процеса на лечение 

създаване на икономии от мащаба 

58,60% 

82,10% 

ШР
7
 Щ 53.60% 

•••• •: — - — ' : 

—'— 
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.
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Фиг. 3. Ползи за потребителите от въвеждане 

на модел на интегрирани грижи 
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По отношение на мнението за участниците в мултидисциплинар
ния екип се забелязва много показателно единодушие. На първо 

място е включен личният лекар (93,3%), следван от психолог 

(83,3%), социален работник (70%), ендокринолог (70%) кардио-

лог (66,7%>), офталмолог (56,7%), медицинска сестра (50%). 

фармацевт 30.00% 

70.00% 

83.30% 

медицинска сестра ) » Ш ^ ^ Ш » 1 « ^ » И 1 50.00% 

ке йс мениджър 

социален работник 

психолог 

психиатър 

онколог 

хирург 

офталмолог Е"-" •ВйШШЕМШЙМГ 

кардиолог | ШЯШШШШШШ 

ендокринолог 

личен лекар 93.30% 
-I 1 1 1 1 1 1 1 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 

Фиг. 4. Участници в мултидисциплинарен екип 

за интегрирани грижи 

По отношение на финансирането също има единодушие в мне

нията. Като орган за финансиране на интегрирани грижи е по

сочен НЗОК (близо 80%>), финансиране по различни програми 

(46,6%), здравна застраховка (40%) и доброволно здравно оси

гуряване (33,3%). 

други 

програми 

спонсори | Щ 6.60% 

46.60% 

семейство 

собствени приходи 

здравна застраховка 

доброволно осигуряване 

НЗОК 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 

Фиг. 5. Финансиране на интегрирани грижи 
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Като цяло резултатите показват, че разпокъсаността на услуги

те и липсата на координация е сериозен проблем в здравеопазването 

в България и въвеждането на интегрирани грижи ще допринесе за по-

добра комуникация и балансиране на системата, както и за реални 

ползи за потребителите. 

Въпреки съществуващите бариери, възможностите за прилага

не на модел за интегрирани здравни грижи у нас на този етап са свърза

ни с: общата положителна нагласа; сравнително добрата информира

ност на медицинските специалисти и професионалистите от други 

сфери по отношение на интегрираните грижи; изявеното желание за 

участие в модел за интегрирани грижи при пациенти с хронични забо

лявания. Наблюдаващото се известно противоречие в отговорите, 

показва че има необходимост от допълнително обучение за подобря

ване на информираността и знанията по въпросите свързани с интег

рирани грижи. 

Добрата информираност и знания на медицинските специалисти 

и на професионалистите от други сфери е много важна, тъй като е 

предимство за въвеждането на модел на интегрирани грижи; би на

малила организационната съпротива при осъществяване на промени

те и би осигурила адекватното му функциониране. 

Заключение 

Хроничните болести са главен проблем в обществото, удължа

ването на преживяемостта, подобреното хранене, социалната подкре

па и медицинските грижи допринасят за увеличаване броя на възрас

тните хора, водещи по-дълъг и пълноценен живот. Предизвикателства

та към социалната политика са свързани с проблема със застаряване 

на населението в страните от ЕС и как да бъде осигурена социална 

протекция с оглед на осигуряване на качествени здравни услуги. 

Както в другите страни, така и в България хроничните неинфекци-

озни болести (сърдечносъдови, злокачествени новообразувания, на бе

лия дроб, диабет и др.) са огромен и нерешен социалномедицински про

блем. Нарастването на честотата на тези болести е свързана както с 

увеличената тежест на факторите, които се формират в социалната и 

икономическа среда на живот, така и с демографските тенденции за 

застаряване на населението. Установените повишени нива на предотв-

ратимите рискови фактори и глобален риск са резултат най-вече на ли

чен избор към нездравословен начин на живот при здрави лица, липса 

на активно диагностициране и профилактика на хроничните болести. 
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Фрагментацията на българската здравна система, наличието на 

недобра координация и колаборация между доболничната и болнич

ната помощ обуславят необходимостта от въвеждане и прилагане на 

интегрирани грижи при пациенти с хронични заболявания. 
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И СУБЪЕКТОВ СИСТЕМБ1ЗКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДДРИЯТИЙ 

Доц. д-р Лилия Корчевская 

Херсонский национальньш технический университет, 

Украйна 

Для предприятий всего мира зкономическая безопасность явля
ется жизненно важньш вопросом, особенно в условиях нестабильной 
общезкономической ситуации, визванной глобальним финансовьш 
кризисом. А так как предприятия являются несущим каркасом лю-
бой зкономики, и испьгшвают на себе зто влияние, то, безусловно, 
проблема создания комплексной системи зкономической безопасно
сти на предприятий является актуальной. В основе зтой системи дол
жна лежать концепция, включающая на ряду с основньши неотъем-
лемьши содержательньши составляющими, также объектн и субъек-
тьг Именно обеспечение зкономической безопасности является за-
логом стабильного развития организации. 

При веем обилии научной и практической литератури по обеспе-
чению зкономической безопасности предприятия нельзя отметить, что 
имеет место четкая научная систематизация и методологическая 
определенность в понимании ее объектов и субъектов. 

Классификация - зто многоступенчатое, разветвленное деле
ние логическото объема понятия. Результатом клаесификации явля

ется система соподчиненних понятий по группам, клаесам, видам
1
. 

Научная классификация способствует развитию любой науки относи-
гельно накопления змпирических знаний и вьшедение их на уровень 

георетических суждений и закономерностей. В нашем случае приме-
няется иерархический метод клаесификации. 

При помощи итеративното метода системното анализа зкономи-
ческую безопасность предприятия можно представить как сложную 

систему, представляющую собой целостность, которая состоит из вза-
имосвязей зндогенной, зкзогенной и контекстуальной среди. К со-

1
 Общий толковьш словарь руеского язьгка [Злектроньш ресурс] / Режим доступа: 
Ьир:/Ло1кз1оуаг.ги/ 
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ставляющим зндогенной среди относятся: финансовая, операционная, 

интеллектуально-кадровая, информационная, правовая и силовая. 

Предприятие зтими составляющими может управлять. К составляю-

щим зкзогенной среди можно отнести: рнночную, зкономическую^ по-

литическую, социально-демографическую, научно-техническую, зко-

логическую и внешнезкономическую. Зтими составляющими пред

приятие не может управлять, они тяжело поддаются влиянию, но их 

легко прогнозировать. К составляющим контекстуальной среди от

носятся: духовная и культурная, которнми можно управлять, но тяже

ло прогнозировать, а только оценить вероятность возникновения уг-

роз и создать условия для предотвратения опасностей. 

Из зтого следует, что зкономическая безопасность предприятия 

является системним образованием. В таком случае, в качестве его зле-

ментов следует внделить объекть1 и субъектн, которне автором пред-

лагаются классифицировать по критерию принадлежности к среде. 

1. Объектами зкономической безопасности предприятия явля-

ются предмети, взаимоотношения или ценности, которне необходи

мо защищать от опасностей или создать условия для их самосохра-

нения. Их классификация представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Классификация объектов зкономической 

безопасности предприятия 

Среда 

1. Зндогенная 

2. Зкзогенная 

3. Контекстуальная 

Объект 

а) активи предприятия; 

б) вида деятельности. 

а) интереси прямого окружения; 

б) интереси непрямого окружения. 

а) репутация; 

б) имидж. 

а) Активи представляют собой ресурси, контролируемне ком-

панией и возникшие в результате прошлих собитий, от которих ком

пания ожидает зкономической вьггоди в будущем (Данная трактовка 

содержится в принципах П(С)БО 1
2
). К ресурсам относят: 

2
 Положения (стандарт) бухгалтерського облшу 1 „Загальш вимоги до фшансовоТ 
звггносп" [Злектроньш ресурс] /Режим доступа: Ьйр://гакоп1.гас1а.§оу.иа/1аш5/5Ьош/ 

20391-99/рппШ 54500791191400 
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финансовне (например, денежние средства и их зквиваленти 

в национальной и иностранной валюте и т.п.); 

материальнне (например, основнне фондн (здания, хранили

ща, оборудование, транспорт, коммуникации: водо- и газоснаб-

жение, канализация, злектрические и телефонние сети, систе-

мьг вентиляции и кондиционирования) и оборотнне фондн (си-
рье, продукция или услуги) и т.п.; 

кадровне (например, психологическое и физическое здоровье, 

а также квалификация персонала, руководителей как разра-

ботчиков коммерческих проектов и распорядители кредитов); 

интеллектуальнне (например, наличие конкурентоспособннх 

идеи, научнне разработки, ноу-хау, а именно: патенти, авторс-

кие права, оригинальнне технологии, которне охраняются ре-

жимом коммерческой тайни; технологии, методи и процессн, 

которне содеиствуют повишению зффективности управления 

предприятием, например: бенчмаркинг, реинжиниринг, логис-

тические решения, ТС>М, ЛТ, СКМ, ЕКР, 8СМ) и т.п.; 

информационнне (например, количество и качество информа

ции о внутренней и внешней среде, каналах ее расширения и 

информационная база, личние дела персонала, финансовне от

чети и прогнози, система безопасности предприятия, то есть 
вся деловая документация); 

б) Видъг деятельности - операционная, управленческая, ком-

мерческая (снабженческая, сбнтовая, рекламная), инвестиционная, 

правовая (корпоративние и договорние отношения, коммерческие 

соглашения), силовая (противопожарная, охранная системи). 

2. Интереси прямого и непрямого окружения являются формой 

проявления зкономических потребностей субъектов внешней среди, 

другими словами - зто взаимоотношения между ними и предприяти

ем. В качестве объекта они интересуют нас с точки зрения миними

зации противоречий и не разглашения ими информации, которая мо

жет составлять коммерческую тайну. 

а) Интереси прямого окружения, то есть взаимоотношения с 

поставщиками, конкурентами, клиентами, торговьши посредниками, 

акционерами, кредиторами, контактннми аудиториями (регуляторами). 

Последние представляют собой юридических и физических лиц, кото

рне содеиствуют или противодеиствуют достижению поставленньгх 

предприятием целей, а также связаннне с организацией системой вза

имното обмена информацией и коммерческой тайной (например, мини

стерство, которое видает лицензию; налоговая инспекция; органн са

нитарното или пожарното надзора, криминальнне группировки и т.д.). 
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б) Интереси непрямого окружения, то есть взаимоотноше

ния с международннми организациями и истеблишментом (с англ. 

Ез(аЪНзптеп( — „установление" „основание") - вельможами, правя-

щими кругами, политической злитой. Последний представляет собой 

совокупность людей, занимающих ключевне позиции в социально-по-

литической системе, являющихся опорой существующего обще-

ственного строя и формирующих общественное мнение, а также со

вокупность институтов, с помощью которих зти люди поддерживают 

существующий социальний порядок
3
. К ним можно отнести веех тех, 

кто разделяет цели предприятия. 

3. Репутация и имидж являютея объектами зкономической безо

пасности предприятия с точки зрения формирования отношения субъек-

тов внешней среди к компании и принятии решений относительно нее. 

а) Репутация -зто внутренние ценности организации и практи-

ческие императиви работников: финансовая и деловая история, тра

диции, архитектура общения, философия фирми, социальная направ-

ленность, правовая чистота. Можно отметить, что репутация являет

ся глубинннм содержанием имиджа. 

б) Имидж:—внешний психологический портрет организации, кото

рьш стараютея донести потребителям, поставщикам, конкурентам, пре-

ступникам и другим. Можно вьщелить такие компоненти, как: внешний 

вид организации, рабочих мест и персонала; режим работи организации; 

товарннй вид продукции и ее реклама, товарнне знаки, логотипь1. 

Субъектами зкономической безопасности предприятия являют

ея все те, кто прямо или опосредованно обеспечивают зту деятель

ность. Их классификация представлена в табл. 2. 

1. Субъектъг зндогеннои среди подчиняютея руководству пред

приятия и их деятельность постоянно направлена на обеспечение зко

номической безопасности: 

а) специализированнне субъектн - зто структурнне подразделе

ния и лица, которне профеесионально з^нимаютея зкономической безо-

пасностью (например, Совет безопасности, штатное подразделение бе

зопасности, служби ЛИЧНОЙ и физической охрани, группа контроля доку-

ментооборота и обеспечения информационной безопасности, системньге 

администратори, агентн-контролерн, инкаесатори, отдел хранения кон-

фиденциальнь1х документов (архив), отдел режима, отдели внутренних и 

внешних расследований, группа инженерно-технической защити и прочие); 

3
 Википедия. Свободная знциклопедия. [Злектроньш ресурс] / Режим доступа: Ьйр:/ 

'ги.ил ИресИа. ог§/\У1к1/%00%98%01 %81 %01 %82%В0%В5%В0%В 1 %Б0%ВВ%О0 

%В8%01 %88%В0%ВС%О0%В5%О0%ВВ%01 %82 
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Таблица 2 

Классификация субъектов зкономической 

безопасности предприятия 

Среда 

1. Зндогенная 

2. Зкзогенная 

3. Контекстуальная 

Субъект 

а) специализированнме субъектм; 

б) частично специализированнме субъектм; 

в) неспециализированнме субъектм. 

а) субъектм прямого назначения; 

б) субъектм косвенного назначения. 

а) внутренние субъектм; 

б) внешние субъектм. 

б) частично специализированнне субъектн - зто структурнне 

подразделения и лица, функции которих частично направленн на обес

печение зкономической безопасности (например, финансовий, марке-

.тинговий и юридический отдели, медицинская служба и прочие); 

в) неспециализированнне субъектн - все другие подразделения 

и лица, которне в пределах своих положений о подразделениях и дол-

жностннх инструкции должнн соблюдать правила относительно обес

печения зкономической безопасности. 
2. Субъекти жзогенной среди не подчиняются руководству 

предприятия, их деятельность зпизодически направлена на обеспече

ние зкономической безопасности компании, но они имеют положитель-

ное или негативное влияние на зту деятельность: 
а) субъектн прямого назначения - зто компетентнне служби или 

лица, которне специализируются на защите хозяиственнои деятельнос

ти в разннх ее аспектах и имеют активное влияние на нее (например, 

государственнне служби спасательной и пожарной охрани; правоох-

ранительние органи; частние детективние и охранние агентства; спе

циализированнне фирми по защите информации и прочие); 

б) субъектн косвенного назначения - зто обслуживающие уч

реждения, которне пассивно влияют на обеспечение зкономической 

безопасности предприятия: 
законодательнне органи - продуцируют законодательнне 
актн, которьши предприятия руководствуются в своей рабо

те (например, Президент, Верховная Рада Украини); 

органи исполнительной власти - ведомства, имеющие право 

принимать подзаконнне актн, которне дополняют или дета-
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лизируют основнне закони. Их условно можно разделить на: 
стратегические, тактическо-отраслевне и локальнне субъек
тн исполнительной власти. Так, к стратегическим относятся: 

Совет национальной безопасности и оборони Украинн, Каби

нет Министров Украинн. К тактическо-отраслевим принад

лежат разние министерства (например, Служба безопаснос

ти Украинн обеспечивает внешнюю безопасность страни, а 

Министерство внутренних дел - внутреннюю, Министерство 

аграрной политики - поддерживает продовольственную безо

пасность). Также к ним можно отнести системи специальннх 

институтов государства, которне контролируют финансово-

хозяйственную деятельность предприятий (например, Государ-

ственная пограничная служба Украинн, таможенная и мигра-

ционная службн Украинн, Национальннй банк Украинн, Го-

сударственная контрольно-ревизионная служба, Государствен-

ная налоговая служба Украинн, Фонд государственного иму

щества Украинн и прочие). Локальнне субъектн исполнитель

ной власти обеспечивают безопасность согласно нуждам той 

местности, управление которой они осуществляют, а также 

отслеживают соблюдение производителями продукции стан-

дартов, технических условий и других требований, связанннх 

с ее качеством и сертификацией (например, местнне государ-

ственние администрации и органн местното самоуправления); 

- органн судебной власти - решают правовне конфликти и тре-

буют неуклонного соблюдения прав и интересов предприятия 

(например, Конституционннй Суд Украинн, судн общей юрис

дикции и т.п.); 
международнне организации и иностранние компании - обеспе
чивают внешнезкономические интереси национальньгх зкспор-

теров и импортеров, регулируют вопрос многбсторонних торго-

вьгх отношении, предоставляют финансовую и консультационную 

помощь (например, Мировой Банк, Мировая организация торгов-

ли, Организация зкономического сотрудничества и развития); 

научно-образовательнне учреждения - готовят специалистов 

в сфере безопасности и разрабатнвают методологические и 

научно-практические рекомендации для предприятий (акаде

мии, университети, учебно-методические центрн гражданс-

кой защити и безопасности жизнедеятельности, аналитичес-

кие центрн, консалтинговие фирми и т.п.). 
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3. Субъектами контекстуальной среди могут бнть как сами 

руководители, так и физические и юридические лица, которне могут 

как подчиняться, так и не подчиняться руководству, а также влиять 

постоянно или зпизодически на обеспечение зкономической безопас

ности. Но главное то, что они создают тот фон (контекст), которнй 

пронизнвает каждую составляющую зкономической безопасности 

предприятия с целью самосохранения жизненно важних ценностей и 

культурннх норм социотехнической системи: 

а) внутренние субъектн - поддерживают корпоративную репу-

гацию компании. Очень часто внутренние субъектн контекстуальной 

средн могут формировать имидж, особенно в случаях внешнего про

явления своих ценностей и их позиционирования во внешней среде (вне

шний вид, стиль, поведение руководителя и персонала): 

руководители - являются демиургами норм и стереотипов по

ведения, идеологических принципов управления, носителями 
ценностей; 

коллектив предприятия - является творцом истории, филосо

фии фирми и носителем правил зтикета, ритуалов, которне 

основиваются на собственннх убеждениях личностей; 

профсоюзн - внявляют интереси работающих и предотвра-

щают их недовольство, в противном случае, решают трудо-
вне конфликти; 

б) внешние субъектн - формируют имидж предприятия: 

общественние организации, фондн, движения, средства мас-

совой информации - осуществляют психическое влияние на 

необходимне целевие группн (на их змоции, волю), внзнвая 

желательнне впечатления путем установления общественних 

(неюридических) норм морали, что содействует налаживанию 

контактов предприятия с ними и т.п.); 

партийнне и религиознне организации - формируют в созна-

нии персонала социальнне, моральнне и культурнне норми. 

В заключении хотелось би отметить, что объект и субъект яв

ляются фундаментальннми категориями при гносеологическом ис-

следовании любого явления или феномена. Трудно преувеличить зна-

чимость приведеннои автором клаесификации объектов и субъектов 

в научном познании зкономической безопасности предприятия. 
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МАРКЕТИНГОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА ПРОДУКТОВО-ПАЗ АРНИТЕ СТРАТЕГИИ 

НА РАСТЕЖ ВЪВ ФИРМИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

НА СПИРТНИ НАПИТКИ В БЪЛГАРИЯ 

Гл. ас. д-р Радко Радев 

Университет за национално и световно стопанство - София 

Резюме 

Устойчивото нарастване на продажбите е въпрос от перманентна 
важност, на който мениджърите на фирмите производители на алкохолни 
напитки следва да намират отговори в условията на динамично променяща 
се среда и интензивна конкуренция. В теоретичен план базовите възможно
стите за растеж: се открояват чрез четирите основни продуктово - па
зарни комбинации (стратегии), идентифицирани от Игор Лнсофф.[1] Те се 
допълват от конкурентните стратегиите на Майкъл Портър[2] и от съот
ветните механизми, характерни за първостепенните и второстепенните 
функционални област-маркетинг, производство, логистика, сервизна дей
ност, иновации, инвестиции, човешки ресурси, финанси. 

Ключови думи: продуктово-пазарни стратегии, маркетингови меха
низми, маркетингов микс, фирмен растеж:. 

Увод 

Докато в теоретичен план въпросите свързани със стратегиите 
за растеж и маркетинговите елементи (механизми) са добре познати, 
на практика се наблюдават редица неизследвани практически про
блеми. В условията на непрекъснато променящо.се влияние на фак
торите на външната среда, мениджърите са изправени пред предиз
викателството да определят възможностите за растеж на управлява
ните от тях фирми. Най-често, като такива възможности, се разглеж

дат продуктово-пазарните стратегии. За да се осигури тяхното реа
лизиране на практика е необходимо познаването и определянето на 
подходящи функционални механизми, в т.ч. и маркетинговата такива. 

Обект на внимание в настоящия доклад са фирмите производи
тели на спиртни напитки. Пазарът на спиртни напитки се характери

зира с монополистична конкуренция, в рамките която се обособяват 

различни стратегически групи конкуренти. Това предполага голямо 
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разнообразие от стратегически и тактически маркетингови механиз

ми за реализиране на продуктово-пазарните стратегии за растеж. 

Идентифицират се разнообразни стратегически възможности за сег

ментация, таргетиране, диференциация и позициониране, както и бо

гат набор от механизми, които се отнасят до четирите класически 

елементи на маркетинговия микс. 

Специален интерес, предмет на разглеждане в настоящата пуб

ликация, са конкретните маркетингови механизми. Голямото много

образие на стратегически и тактически маркетинговите инструменти 

предполага разнообразни маркетингови механизми, които може да се 

използват за реализиране на продуктово-пазарните стратегиите за 

растеж. 
Целта на настоящата публикация е да се откроят принципните 

рамки за определяне на маркетинговите механизми, подходящи за 

реализацията на продуктово-пазарните стратегии за растеж. Опреде

лят се основните положения без да се навлиза в дълбочина на раз

глеждане на маркетинговите механизми. 

Въведените изисквания за максимален обем страници не позво

лява да се разгледат някои основни въпроси, които биха допълнили в 

значителна степен разгледаните в настоящия доклад въпроси. Така 

например не се разкрива алгоритъма за оценка и избор продуктово-

пазарните стратегии. Не се разглеждат в дълбочина спецификите на 

стратегическите маркетингови механизми и тактическите (свърза

ните с елементите на маркетинговия микс) такива. Не се изследва 

връзката между маркетинговите механизми и конкурентните бизнес 

стратегии на М. Портър. Всички тези въпроси са предмет на специ

ално внимание в отделни публикации. 

1. Маркетингови механизми при стратегия 

на растежи „стар продукт - стар географски пазар" 

Първата възможна алтернатива за осигуряване на растеж на 

фирмите производители на алкохол се реализира чрез комбинацията 

„стар продукт - съществуващ географски пазар" (фиг. 1, 1.1-1.4). Тя 

се отнася до възможността на фирмата да повиши максимално гор

ната граница на търсене и продажби на съществуващите продукти на 

съществуващите пазари. 
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4.4. КОМУНИКАЦИЯ 

Фиг. 1. Възможни продуктово-пазарни стратегии 

и маркетингови механизми 

Не се променят географските граници на пазара. Предприя

тието остава в рамките на обслужваните географски пазари - локал
ни, регионални или на национално ниво. Цели се запазване на постиг
натото дистрибуционно покритие; осигурява се по-дълбоко прониква
не в рамките на обслужваните дистрибуционни канали и по-осезаемо 
присъствие на продуктите в обектите за продажба чрез ефективен 

мърчандайзинг. 
> Фирмата не навлиза в нови целеви сегменти. Този ход се 
приема за правилен, само ако маркетинговото изследване и 
маркетинговият одит са извършени по обективен и изчерпа
телен начин, а резултатът от тях доказва, че съществуващата 
сегментация и избраните целеви сегменти са достатъчно при
влекателни и съответстват на пазарния профил на фирмата. 

> Ширината, дължината и дълбочината на асортимента 
не се променя (1.1). Изборът на продуктово-пазарната ал
тернатива: „съществуващи продукти-съществуващи пазари" 
предполага запазване на стратегическия фокус и изисква ос
новно оптимизиране на отделните механизми, които са необ
ходими за нейната реализация, в т.ч маркетинговите такива. 
Продължават да се предлагат съществуващите марки и раз
новидности продукти. Възможно е иновиране („рефрешване") 

на продуктовите опаковки. 
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> Ценовата политика остава непроменена (1.2), като е 

възможно тя да бъде адаптирана, ако условията на пазара го 

изискват. Провежда се насърчаване на продажбите към дис

трибуторите чрез бонуси, отстъпки, кредитни условия. Пред

приемат се ценови промоции за съществуващите пазари и про
дукти. 

> Преразглежда се позиционирането спрямо обслужвани

те сегменти (1.3). Ако се установи, че в някои случаи съще

ствуващото позициониране е неточно, се пристъпва към пре-

позициониране, което би довело до по-точно съответствие на 

характеристиките на целевия сегмент. 

> Запазва се географския обхват на комуникационната по

литика на фирмата (1.4). Обект на комуникация продължа

ват да бъдат съществуващите продукти. Възможно е прераз

глеждане на комуникационния микс и увеличаване на интен

зивността на комуникационната активност. Отчита се степен

та на познаване, харесване и предпочитание на фирмените про
дукти по отделни пазари. 

2. Маркетингови механизми при стратегия 

на растеж „стар продукт - нов пазар" 

Приема се, че алтернативата „стар продукт - нов пазар" е под

ходяща след изчерпването на възможностите, които предлага първа

та опция (фиг. 1,1.1,2.2-2.4). 

> Изборът на тази стратегия изисква да се запазят или подо

брят пазарните позиции на вече съществуващите пазари и да 

се постигнат набелязаните цели за новите такива със съще
ствуващите продукти. 

> Тъй като по своята същност тази алтернатива представлява 

стратегическа промяна, това изисква модифициране на мар

кетинговите променливи (2.2, 2.3 и 2.4), които се адапти

рат към характерните за новите пазари условия. 

> Продуктовата специализация се запазва (1.2), тъй като при 

продуктовата политика не се налагат съществени изменения. 

Трябва правилно да се идентифицира с кои съществуващи ос

новни продукти и техните разнообразни варианти фирмата ще 

навлиза на нови географски пазари. Възможно е подобряване 

на дизайна, качествените характеристики на съществуващите 

продукти. 
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> Адаптиране на ценовата политика (2.2) за новите дистри

буционни канали и/или географски пазари, като се отчитат ха

рактерните за тях особености: ценови решетки; транспортни

те и логистични разходи; кредитни условия за разсрочено пла

щане на дистрибутори и търговци на дребно, които включват 

въвеждане на лимити, срокове и горна граница на стойността 

на кредитите; насърчаване на продажбите към дистрибутори

те чрез бонуси и отстъпки. Адаптирането трябва да се осъ

ществява по начин, който предотвратява конфликти между 

избраните дистрибуционни канали и отделни членове, както и 

„канибализма" между фирмени продукти. 

> Чрез дистрибуционната политика (2.3) се цели да се по

стигне желаното покритие и проникване на продуктите на но

вите пазара, като същевременно се задържат или развият по

зициите на съществуващите такива. В зависимост от целите и 

големината на фирмата се избира съответна стратегия за ди-

стрибуционна интензивност. Уточняват се дистрибуционните 

функции. Трябва да се отчита дали географския пазар е прин

ципно нов за фирмата или е нов за конкретно взет продукт. 

> Комуникационната политика се променя (2.4) в зависимост 

от степента на разширяване на географското присъствие и на 

дистрибуционното проникване на съществуващите продукти. 

Осъществяваната комуникация може да е регионална, а при 

наличие на необходимите предпоставки да бъде провеждана 

национална такава. Подходящо за навлизане на нови пазари е 

стратегията на набутване да бъде с известно изпреварване 

във времето спрямо стратегията на издърпване. Осигурява 

се необходимият обхват и честота, така че да се постигне 

целевата степен на информираност, убеждение и подтикване 

към желани действия на целевите клиенти в рамките на нови

те пазари. 

3. Маркетингови механизми при стратегия 

на растеж „нов продукт - стар географски пазар" 

В досега разгледаните две опции продуктовата политика на фир

мата остава непроменена. Последната алтернатива, която се разглеж

да, включва промяна на характеристиките на продуктовия асортимент 

при запазване на географските граници на обслужваните пазари (фиг. 1, 

3.1, 1.4,3.3 и 3.4). 
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Проучването ни дава основание да изведем две допълнител

ни пазарни комбинации на дефиниране, внасящи по-голяма пре

цизност на алтернативата „нов продукт - стар географски пазар" 

Първата комбинация е: нови продукти - съществуващи географски 

пазари - обслужвани сегменти; втората е нови продукти - съще

ствуващи географски пазари - нови сегменти. 

> Новите продукти се лансират в рамките на съгцествува-

щите географски пазари - локални, регионални, национални, 

на които фирмата оперира. 

> Продуктовата политика се променя чрез дълбочината на 

съществуващите продуктови линии, което включва: запаз

ване на основните продуктови единици и маркови имена, като 

на пазара се предлагат техни разнообразни варианти - обем, 

цвят, вкус основни продуктови единици и марки, които проме

нят дълбочината на продуктовата линия. С тази промяна се цели 

задоволяване на определени специфични потребности, като по 

същество се запазва основната характеристика на продукта. 

^ Комуникационната политика запазва своя географски об

хват, но се въвеждат допълнителни обекти на комуникация, 

каквито са новите продукти. Трябва да се определя подходящ 

микс от АТЬ и ВТЬ активности за подкрепа на навлизането на 

новите продукти на съществуващите пазари. Осъществява се 

проекция за бъдещото развитие на комуникацията за новите 

продукти. Цели се осигуряване на информираност, харесване 

и търсене на новите фирмени продукти. Възможно е да се из

ползва положителния имидж на старите продукти. 

> Географските граници на покритие на дистрибуцията се 

запазват. Осъществява се избор на подходяща стратегия за ин

тензивност на разпределение на новите разновидности според 

целите, които се поставят пред тях. Избират се дистрибуционни 

канали и конкретни участници, през които ще се лансира новия 

продукт. Добавят се нови дистрибуционни канали и участници, 

ако това е необходимо. Предлагат се стимули за осигуряване на 

подкрепа от страна на дистрибуторите и търговците на дребно. 

> Ценовата политика на новите продукти се съобразява със стра

тегията на позициониране и с ценовата политика на съществува

щите продуктови единици от асортимента на фирмата. Опреде

ля се ценовата решетка за новите продукти, така че да не пре

дизвиква конфликти между избраните дистрибуционни канали и 

отделни членове. Предлагат се ценови стимули и ценови усло

вия, които стимулират успешното налагане на новите продукти. 
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4. Маркетингови механизми при стратегия 

на растеж „нов продукт - нов пазар" 

Последната продуктово-пазарна алтернатива „нов продукт - нов 

географски пазар" или стратегията на диверсификация, се прилага 

тогава, когато фирмата включи в своето портфолио продукти, които 

са извън обхвата на нейния текущ асортимент (фиг. 1). 
Когато фирмата лансира на пазара нова основна продуктова еди

ница и/или напълно нова продуктова линия спиртна напитка, предназ

начена за нови пазари - нови сегменти в границите на съществуващи

те или напълно нови географски пазари, е налице концентрична дивер

сификация. Хоризонтална диверсификация е налице, когато фирмата 

производител на спиртни напитки навлезе на пазара на вино и в по-

малка степен на пиво. Във всички останали случаи се наблюдават 

другите познати от теорията и практиката разновидности на диверси

фикация. Изборът на стратегическата алтернатива „нов продукт -

съществуващ пазар" предполага идентифицирането на подходящ на

бор от механизми (4.1-4.4). 

Изводи 

В условията на динамично променяща се среда фирмите обръщат 

все по-голямо внимание на устойчивото нарастване на продажбите и 

приходите. 
Това обстоятелство поставя изискването за разглеждане на про

дажбите и приходите като резултативна величина, чиито стойности 
се определят от разбирането и прилагането на практика на продукто

во-пазарните стратегии и механизмите за тяхната реализация. 

Определящото място, което се отрежда на маркетинговата фун

кция, поставя изискването пред мениджърите и собственици на фир

мите производители на алкохолни напитки да познават и прилагат на 

практика подходящите за реализацията на продуктово-пазарните стра

тегии за растеж маркетингови механизми. 
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НАРАСТВАЩАТА РОЛЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ 

В КОМПАНИИТЕ 

Гл. ас. д-р Надежда Димова 

Нов български университет - София 

Резюме 

Цори в условия на криза от изключително важно значение за всяка 

една компания е да успява умело да управлява взаимотношенията си с кли

ентите. Това управление е предизвикателство за всеки един мениджър и 

изисква редица знания, умения и приложение на технологии. Един от сигур

ните индикатори за успеха на това управление е превръщането на клиенти

те в лоялни, дори, когато те имат на разположение редица предизвикател
ства от страна на конкурентни продажбени оферти. 

Ключови думи: клиенти, управление, взаимоотношения, конкуренция, 
компании. 

През последните няколко години класическият маркетингов мо
дел на мислене отстъпва все повече пред новите идеи. Безспорен 
факт е, че предприемчивите компании с маркетингова ориентация 
непрекъснато разширяват знанията си за потребителя, подобряват 
технологията си за връзка с клиента и се интересуват все повече от 

неговото икономическо положение. Компаниите с ново мислене из
готвят пазарни оферти, съобразени с интересите на потребителя, из
ползват все по-целево медиите и развиват средствата си за комуни
кация, за да предлагат своето послание при всеки контакт с клиента. 

Управлението на взаимотношенията с клиентите се разглеждат 
като една от ключовите области за развитие на съвременния марке

тинг и поради тази причина генерират голям изследователски интерес. 

Маркетингът на взаимоотношенията е сравнително нова школа 
в маркетинговата теория. За разлика от маркетинга на завоюването 
на клиент при традиционния маркетинг, маркетингът на взаимоотно

шенията се фокусира върху задържането на съществуващите клиен
ти и превръщането им в лоялни. Той се концентрира върху дългосроч
ната, продължителна взаимна размяна, толкова жизнено важна за фир

мите и услугите в наше време, и представлява една от най-забележи
мите промени на парадигмата на маркетинга в наше време. 
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Целта на доклада е да се открои нарастващата роля на управ

лението на взаимоотношението с клиенти в съвременния бизнес. 

По същество С К М (Сиз1:отег Ке1агюпзЬ1р Мапа^етепг) - Уп

равление на взаимоотношенията с клиентите представлява реакция 

на бизнеса спрямо усложняващите се потребности на клиентите. Ос

новната цел на управлението на взаимоотношенията с клиентите е 

подобряване на отношенията с клиентите, което е основно за успеха 

на фирмата. 

Този стратегически процес се осъществява чрез събиране на 

информация за клиентите и пазарните тенденции, което е решаващо 

за ефективното предлагане на продуктите и услугите на една фирма 

на съответния пазар. 

Появата на С К М и приемането и като бизнес стратегия, ориен

тирана към максимално задоволяване на нуждите на клиентите отра

зява процеса на навлизане на световната икономика в „живота на по

требителите" Особенно важна е ролята на тази система в условията 

на криза. 

Маркетингът на взаимоотношенията е промяна на парадигмата 

на маркетинговия подход, перспектива, подкрепена от няколко школи 

в науката (Сгопгооз, 1997, Ошшпеззоп, 1997, Рагуапуаг апо! 8Ьет, 1997). 

Възниква през 80-те години на X X век в областта на индустриалния 

маркетинг (Вшю
1
, 1985, Ьеу1гх, 1983), където се изучават взаимодей

ствието, взаимоотношенията и мрежите (Накапззоп апо! 8ЬеЬотя, 2000) 

и маркетинга на услугите (Веггу, 1983). Публикациите за важността 

на взаимоотношенията се появяват през 70-те години и дори по-рано 

(Огопгооз, 1994). 

Разработката на Веггу (Веггу, 1983) предлага термина „марке

тинг на взаимоотношенията" като го дефинира като „привличане, под

държане и разширяване на взаимодействието с клиентите",
1 

Интегрираният модел, който фирмите могат да използват, за да 

изградят, укрепят и внедряват маркетинг на взаимоотношенията, за

почва с адаптиране и изграждане на силна идентичност на марката, 

така че тя да изрази предимствата, които потребителите ще получат 

от уникалната си връзка с доставчика на услуга. 

В последствие много автори се опитват да разграничат тради

ционния маркетинг (познат още като транзакционен маркетинг) от 

маркетинга на взаимоотношенията. Кристофър (1991), например, обяс

нява, че „традиционният или пазарен маркетинг концентрира внима

нието си върху единичната продажба в кратък срок, докато марке-

1
 Веггу, Ь. Ке1апоп5П1р МагкепЪ^. Атепсап Магкепп§А550С1а110п. Сп1са§оЛ983, р. 146. 
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гингът на взаимоотношенията се съсредоточава върху дългосрочно
то ангажиране на клиентите. Пазарният маркетинг е ориентиран към 
продукта, характеризира се със слаба насоченост към обслужването, 
включва умерен контакт с клиентите и ограничена ангажираност от 
тяхна страна".

2 

Точно обратното, маркетингът на взаимоотношенията, подчер
тава предимствата на продукта с висококачествено обслужване, кон
такт с клиентите и висока степен на ангажираност. По-комплексно 
гледа на нещата Гронрууз (1991), според който маркетингът на взаи
моотношенията е ориентиран към дългосрочните връзки и задържа
нето на потребителите (Огопгозз, 1991).

3 

Една от най-често използваните дефиниции за маркетинг на вза
имоотношенията е тази, предложена от Гронрууз: 

„Маркетингът е процес на идентифициране, установяване, под
държане, и подобряване (и когато е необходимо, също прекратяване) 
на взаимоотношенията с клиенти (потребители) и други участници в 
условията на печалба, при която всички страни в процеса да бъдат 
удовлетворени. Това става чрез взаимна размяна и изпълнение на 
обещания."

4 

Много български теоретици предлагат различни определения на 
взаимоотношения с клиентите, но за да се открои нарастващата роля 
маркетолозите трябва да имат много познания в изследваната област. 

Нарастващата роля на управлението на взаимоотношенията с 
клиентите се определя именно от доброто познаване на тези взаимо
отношения, а именно: 

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (Сизтотег 
геюгюпзШр тапа§етеп! - С К М ) - е бизнес стратегия за създаване и 
поддържане на дългосрочни, печеливши взаимоотношения с клиенти
те. С К М изисква от компаниите да притежават клиентски ориентира
на бизнес философия и култура, както и да поддържат ефективни мар

кетинг, продажби и обслужване.
5 

Маркетингът на взаимоотношенията с клиента не само изграж
да взаимоотношения и използва системи за събиране и анализиране 

2
 СЬпзЮрЬег, Раупе апа ВаНапгупе. К.е1а1юпзЬ1р Магкеип§: Впп§т§ (ЯиаНгу, СизЮтег 

8егУ1се апд Магке1т§ То§е*Ьег. СМогй, ВийепуогШ Нешетапп, 1991. 
3
 Огопгозз,СЬ. Ке1а1юпзп1р арргоасЬ 1о тагке1т§ т зетсе соп1ех1з: ТЬе тагке1т§ апс! 

ог§ашга1юпа1 ЬеЬауюг т1егтасе. .юигпа! оГВизтезз КезеагсЬ, Уо1.20Дапиагу 1990, р. 

3-11. 
4
 Пак там. 

5
 Кръстева, Н. Управление на взаимоотношенията с клиенти. „Авангард Прима", С, 

2010, с. 37. 
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на данни, но той също включва обединяването на всички такива дей

ности на фирмата, свързването на тези дейности както със стойност

та за фирмата, така и със стойността за клиента и развитието на 

възможностите за обединяване на тези дейности през мрежата от 

фирми, които си сътрудничат, за да създадат стойност за клиента, 

докато създават акционерна стойност за фирмата. 
В рамките на маркетинговия процес една от първите дейности 

трябва да е идентификацията на клиентите, не само по отношение кои 

са те и къде са разположени, но и да бъде разбрано каква стойност 

носят те за компанията. 
Идентифицирането на клиентите е базата, на която се извършва 

сегментацията на клиентите. Сегментацията е необходима, за да може 

по най-добрия начин компанията да се обърне към своите клиенти и 

същевременно това да стане по един ефективен за компанията път, 

чрез използване на различни дистрибуционни канали. Пазарна инфор

мация обикновено се набавя чрез комбинирано използване на вътрешни 

информационни източници и външни такива, в лицето на пазарните 

изследвания. Те са най-надеждният източник на информация по отно

шение на това как компанията да развива своето продуктово портфо-

лио и услуги, кое да бъде модифицирано, кое да отпадне от продукто

вата листа и какви нови услуги да бъдат разработени и въведени, на 

кой етап от жизнения цикъл се намират отделните продукти и услуги 

и кои са клиентите, които са най-активни техни ползватели. 

С развитието на Интернет и компютърните технологии се създа

де възможност на по-широка основа да се реализира стремежът на 

маркетинговите специалисти за персонално обслужване на клиентите. 

Чрез системите за обработка на клиентски бази от данни, компаниите 

са в състояние да дефинират най-ценните си клиенти, тези които им 

носят най-високи печалби и крият в себе си най-голям потенциал за 

развитие. 
В зависимост от значимостта и ползата, която тези клиенти имат 

по отношение генерираните приходи за компанията, се разработват 

различни канали за контакт и обслужване на тези род пазарни сегмен

ти. Компаниите могат много бързо да преосмислят своята продажбе-

на стратегия и да въвеждат концепцията на използване на търговски 

агент, конкретно отговорен за даден клиент (АссоиШ тапа§етепг). 

По своята същност Ассоип! тапа§етеп! представлява управле

нието на група добре обучени продажбени специалисти, които осъще

ствяват директни продажби и обслужват най-големите клиенти на 

компанията. Основната същност на Ассоип* тапа^етеп! е да: 
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осигуряват на големите клиенти отлично обслужване чрез една 
единствена точка за контакт; 

предлагат цялостни решения (комбинация от продукти, услуги 

и нива на обслужване) отговарящи най-пълноценно на потреб
ностите на клиентите; 

запазват лоялността на големите клиенти. 

Ключов фактор за запазване на клиентите на компанията е създа

ването и управлението на стабилни, дългосрочни отношения с тях. В 

тази връзка не трябва да се търсят краткосрочни бързи печалби, а 

предлагането на пакети от продукти и услуги, като решение на конк

ретни, специфични нужди. Постигането на заложените стратегически 

и тактически цели е в пряка зависимост с наличието на адекватна 

организационна структура, умело и гъвкаво управление на процесите 

и информационните потоци и подготвен персонал. 

Успешната С К М стратегия изисква подкрепа от всички фирмени 

нива, не само маркетинга, продажбите и организацията на обслужване

то. Тя изисква ангажираност и промяна в поведението на компанията. 

Съгласно общите характеристики на С К М - управлението на 

взаимоотношенията с клиенти е съчетание на бизнес стратегия и 

оперативни действия с цел идентифициране, привличане, задържане и 

развитие на клиенти, носещи висока печалба, чрез ефективен и ефи

касен мениджмънт през целия жизнен цикъл на клиента. Управление

то на взаимоотношенията с клиенти е ефективно при интегриране на 

дейностите на отделите по маркетинг, продажби и сервизно обслуж

ване, чрез осигуряване на достъп до единна база данни, връзка с дру

гите информационни и комуникационни системи за управление на фир

мата, включително и средства за интелигенти бизнес анализи. Кли

ентът се идентифицира еднозначно независимо от използвания канал 

за комуникация и независимо от това с кой отдел търси връзка. Слу

жителят, който го обслужва в конкретния случай, има на разположе

ние цялата налична информация за този клиент.
6 

С К М системите, поставят в центъра на внимание клиентите на 

фирмата. Това означава, че предприятието получава максимално 

възможната информация за своите клиенти и техните потребности, и 

изхождайки от тези данни, изгражда своята организационна страте

гия, която касае всички аспекти на неговата дейност - производство, 

реклама, продажби, дизайн, сервиз и др. Осъзнаването на значението, 

което клиентите имат за дългосрочния просперитет на фирмата, е 

първата стъпка към промяна на управленската философия. 

6
 Спасов, К. Зрялата компания не може без СКМ. // Дневник, 2009, с. 5. 
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С К М е стратегия, насочена към събиране на информация за нуж

дите и потребителското поведение на клиентите. Основна цел на С К М 

е подобряване на взаимодействието с клиентите, което е основопола

гащо за успеха на фирмата. Съществуват многобройни технологични 

компоненти за СКМ, но разбирането на тази стратегия основно в тех

нологичен аспект е погрешно. По-уместен подход е възприемането 

на С К М като стратегически процес, който включва конкретно дефи

ниране на потребителските нужди, определяне на средствата за тях

ното реализиране и постигането на оптимален краен резултат. Този 

стратегически процес се осъществява чрез събиране на информация 

за клиентите и пазарните тенденции, която е ключова за ефективното 

предлагане на продуктите и услугите на една фирма на съответния 

пазар.
7 

С К М е бизнес стратегия за подбор и управление на взаимоотно

шенията с клиенти, която оптимизира работата в дългосрочен план. 

С К М изисква клиентски-ориентирана бизнес философия и култура, 

която повишава ефективността на маркетинга, продажбите и нивото 

на предлаганите услуги. С К М системите стимулират ефективните 

взаимоотношения с клиенти, което оказва позитивно влияние върху 

управлението, стратегията и културата на фирмата. За съжаление, 

съществува силно разпространено погрешно схващане сред менид

жърите, че С К М е просто софтуер. Това им пречи да разберат най-

важното предимство, а именно - че фирмата може да стане изцяло 

клиентски-ориентирана с минимални усилия. Вместо да се променя 

технологията, трябва да се внедри нова бизнес стратегия - нов начин 

за правене на бизнес.
8 

С К М е стратегия, управляваща двустранното създаване на стой

ност, интелигентното приложение на данни и технологии, създаване 

на познание за клиентите и пренасянето на това познание към подхо

дящи клиенти, развитието на дългосрочни подходящи взаимоотноше

ния със специфични потребители и потребителски групи и интеграци

ята на процеса в много области на фирмената дейност и мрежата от 

фирми, които се обединяват, за да създадат стойност за потребителя. 

Системите за управление на взаимоотношенията с клиенти 

(СКМ) осигуряват възможности за прилагане на добри практики в 

направленията маркетинг, продажби и обслужване на клиенти. Пред

лагат богати възможности за анализ на натрупаните данни, иденти-

7
 Димитрова, М. Системите за управление на бизнеса - въпроси, отговори и продукти 

на българския пазар. // С Ю , 2006, 11, с. 6. 
8
 Ьйр://\УШ\у.с!есаг1;.сот/§ола

,
есз?1=522 
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ч 

фициране на тенденции и извличане на ценна информация за вземане 

на управленски решения на тактическо, оперативно и стратегическо 

ниво. Предполагат съгласуване на дейностите на отделите маркетинг, 

продажби и обслужване на клиенти с цел постигане на по-висока удов

летвореност на клиентите и израстването им до лоялни клиенти.
9 

Чрез С К М платформите компаниите могат да измерват, просле

дяват и анализират каква стойност имат техните клиенти за тях и да 

управляват тази стойност. Чрез умелото използване на наличните бази 

от данни за приходите, които се генерират от всеки отделен клиент, 

модела на потребление, навиците и поведението, което клиентите имат, 

тяхната промяна във времето, разходите, които компанията прави за 

обслужване на отделните категории клиенти, компаниите могат да 

разработят различни стратегии и канали за контакт и обслужване на 

клиентите. Най-важният бизнес актив на всяка компания е базата от 

клиенти. С К М дава отговор на въпроса в кои клиенти си заслужава да 

се инвестира, за да бъдат запазени. Кои клиенти могат потенциално 

да донесат по-голяма стойност, респективно печалба, ако се инвести

ра в изграждането на стабилни отношения с тях. Компаниите могат 

да диференцират клиентите, носещи потенциал за развитие и тези до

стигнали максимума в своето развитие и дори, показващи спад в по

треблението. Това предоставя възможност на компаниите да инвес

тират повече в клиентите, носещи им най-голяма печалба и носещи 

потенциал за развитие, както и да координират дейността на различ

ните звена, влияещи върху процеса на обслужване. 

Ке1атюпзЬ1р Магке1лп§ (Маркетинг базиран на взаимоотношения

та и фокуса върху клиентите) е за първи път популяризиран от Ке§15 

МсКеппа в неговата книга „КеШопзМр Магке11п§: 8иссе5зш181га1:е§1ез 

Гог те А§е 01ЧЬе Сизштег" през 1993, и е възприет от много компа

нии. Идеята е да се увеличават знанията за клиентите и те да се 

опознаят все повече, чрез разбиране на техните индивидуални пред

почитания и по този начин увеличаване на тяхната стойност и жизнен 

цикъл.(сизготег П&йте уаюе). 

През 1993 Боп Реррегз и Магга Ко§егз в тяхната книга „ТЬе Опе 

1о Опе Ришге" декларират нуждата фокусът да пада по-малко на про

дуктите и повече на връзките с клиентите. Те формулират основната 

концепция на С К М , предвиждайки бъдещото поведение на компании

те: „Вие няма да се опитвате да продавате един продукт на колкото 

се може повече клиенти. Вместо това вие ще се опитвате да прода

вате на един клиент колкото се може повече продукти през продължи-

9
 Спасов, К. Зрялата компания не може без СКМ. // Дневник, 2009, с. 5. 
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телен период от време и от различни продуктови линии. За да го по

стигнете трябва да се концентрирате върху изграждането на уникал

ни връзки с индивидуалните клиенти".
10 

Една от оригиналните идеи в маркетинга е, че за да съществу

ват компаниите трябва да.се фокусират не толкова върху продажбата 

на продукти, колкото върху задоволяването на нуждите на клиенти

те
11
. Това е ключов компонент на СКМ, защото фокусът е не върху 

това да се продават продукти, отколкото да се създава стойност за 

клиента и в този процес стойност и за компанията. 
Самият терминът „управление на взаимоотношения с клиенти

те" се е появил в средата на 90-те години на миналия век и той се 

използва, за да опише технологично базирани клиентски решения при 

автоматизация на продажбите (8РА). В научните среди термините 

„маркетинг на взаимоотношенията" и С К М често се ползват като 

синоними. Все пак С К М по-често се използва в контекста на техно

логичните решения и се описва като „информационно възможен мар

кетинг на взаимоотношения" 
Доставчиците използват термина С К М към събирането на данни 

и дейности обхващащи клиентно-фирменият интерфейс. Тези С К М ре

шения позволиха на фирмите да придобиват, складират и анализират 

данни за поведението на клиентите много по-лесно. Използвайки тази 

информация те започнаха да се фокусират върху привличането на нови 

клиенти, задържането на настоящите (т.е изграждането на дългосроч

ни взаимоотношения) и-засилването на тези взаимоотношения чрез дей

ности като индивидуални комуникации, кръстосани продажби и сегмен

тация на клиентите на базата на тяхната стойност за компанията. 

Нарастващата роля на С К М във фирмата е насочена към мак-

симизиране на стойността за потребителя в дългосрочен план чрез 

акцентиране върху бизнес процесите, маркетинга и потребителските 

услуги, в поддържането на взаимоотношения с клиенти чрез коорди

нацията, предлагана от информационните технологии. 

В борбата за клиенти при пазарните условия компанията трябва да 

се отличи, измежду останалите конкуренти и да предложи индивидуален 

продукт на всеки клиент чрез определяне на неговите индивидуални нуж

ди. С К М системите могат пряко да повлияят на успеха на компанията, 

ако позволят да се укрепят връзките с клиентите, да се опростят проце

дурите на покупка и да се образува кръг от постоянни клиенти. 

1
 ° Ьйр://^VVV^V.рерре^5апа!^о§е^5§^оир.сот 
11
 ЬеуШ, ТЬ. Магке1т§ Муор1а. Нагуага* Визтезз КеУ1еш, 38 (Му - Аи§из1), 1960, р. 

45-60 
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Основните мотиви за разработване и въвеждане на С К М са ня
колко: 

интернет технологиите позволяват за секунди да се премине 

на сайта на конкурента и да се обсъдят неговите предложе
ния; 

клиентите имат възможност за достъп до огромното количе

ство информация за различните пазари, продукти и производи

тели, които затрудняват избирането му; 

информационните технологии позволяват със значително нис

ки разходи да се запази, обработи и използва информацията за 

всеки контакт с клиента; 

с течение на времето диапазона на произвежданите продукти 

и услуги се разширява и става необходимо да се предлагат 

индивидуални решения на клиентите, което изисква привлича

не на клиентите като партньори в процеса на проектирането и 

производството на продукти; 

конкуренцията в много пазарни ниши е изключително силна и 

критичен става проблемът не толкова за привличане на нови, 

а за запазване на съществуващите клиенти. 

Възниква въпросът: „Какво печелят фирмите които са внедрили и 

използват система за управление на взаимоотношенията с клиенти?" 

§ Подобряване на производителността на служителите в 

търговския отдел. Процесът на продажба се стандартизира в съот

ветствие с добрите световни практики. Създава се възможност за ана

лиз на процеса на базата на конкретни данни и съответно вземане на 

управленски решения за оптимизиране на процеса или на знанията и 

уменията на служителите, които го реализират. Цялостният поглед върху 

търговската дейност позволява да се идентифицират сделките и клиен

тите, върху които е необходимо да се съсредоточи вниманието. 

§ Подобряване на контрола. Прогнозите за продажби стават 

по-точни и съответно квотите на търговците по-реалистични. Доку

ментирането на всеки контакт с клиента осигурява проследимост на 

действията и в много случаи е гаранция за спазване на определени 

регулаторни изисквания. Служителите и ръководителите имат достъп 

до системата през Интернет от произволна точка по света и по всяко 

време на денонощието. Минимизира се рискът с напускането на слу

жител да изчезнат и контактите на клиентите, с които той работи. 

$ Намаляване на разходите. Създава се възможност за оцен

ка на ефективността на разходите за маркетинг. Оценката на възвра

щаемостта на инвестициите в маркетингови кампании се превръща в 

реалност. Сегментирането на клиентската база позволява на търгов-
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ците да се съсредоточат върху клиенти, за които има по-голяма веро
ятност да сключат сделка и да не си губят времето със слабо перс
пективни клиенти. С К М системата е предпоставка за стриктно спаз

ване на договорите за осигуряване на определено ниво на поддръжка.
12 

Някои от ползите от внедряването на С К М система са
13
: 

Разширяване възможностите на компанията за задържане на 

съществуващите клиенти и привличане на нови; 

* Повишаване на ценността на клиента за компанията; 

Повишаване на качеството на услугите без допълнителни раз

ходи. 

Някои от потенциалните ползи могат да бъдат измерени в циф

ри, а други - не. Във всички случаи обаче тяхната реализация изиск

ва перфектна координация между подразделенията отговарящи за 

продажбите, маркетинга и клиентското обслужване. Не трябва да се 

забравя, че инвестициите в С К М на практика са инвестиции в дългос

рочни отношения с клиентите и следователно възвращаемостта на 

вложените средства зависи предимно от това доколко ще бъде създа

ден ефективен модел на взаимодействие между доставчик и клиент. 

С К М е система, на която входните елементи са всички данни, 

свързани с клиентите на фирмата, а изходните -информацията, която 

влияе на поведението на предприятието като цяло или на отделните 

елементи в него. С К М системата е набор от приложения, позволява

щи да се събира информация за клиентите, да се съхранява и обра

ботва тази информация и да се правят определени изводи на база 

тази информация чрез експортирането й в други приложения или при 

необходимост, тя се предоставя в удобен за ползване вид.
 и 

Именно тези моменти се явяват ключовите функции на СКМ-

системата. Това са: 

Събиране на информация: системата позволява на служите

лите на фирмата да въвеждат информация за клиентите в база 

данни, дори дава възможност самите клиенти да правят това. 

В СКМ-системата се въвеждат всички достъпни данни за 

клиентите, като се отчита и информацията, отнасяща се към 

самото взаимодействие на клиентите с фирмата. Освен това, 

в системата влиза и лична информация за клиентите. Една 

12
 Спасов, К. Зрялата компания не може без СКМ. // Дневник, 2009, с. 6. 

13
 С К М инициативите през 2008 г. - под знака на 3-те „С". // С Ю , 2008, 3, с. 6. 

14
 Банчев, П., П. Горанова, Ж. Тананеева, В. Динкова. Управление на взаимоотношени

ята с клиенти- стратегии и приложение. // Списание „Диалог", Стопанска академия 

„Д. А. Ценов" - Свищов, 2008, 2, с. 60-61. 
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компания, например, може да взаимодейства по различни на
чини с клиентите си - кампании, реализирани по електронната 

поща, \УеЬ сайтове, обработка на телефонни обаждания (Са11 

Сеп1ег), директни продажби, реализация на маркетингова и 

рекламна кампании. С К М системите консолидират всички тези 

канали
15 

Експортиране на информация: предоставянето на информация 

е главна функция на СКМ-системата. Събраната информация 

се използва, както от оперативните (системи за отчитане на 

продажбите и материалните запаси), така и от аналитичните 

системи (подпомагащи сортирането на информацията и из

граждане на необходимите модели). Данните, съхраняващи се 

в системата, могат да бъдат изискани от различни звена във 

фирмата и в различен вид. 
Като заключение може да се отбележи, че именно управлението 

на взаимоотношенията с клиентите, дори в условия на криза, ще оси

гури на фирмите стабилност и възможност за оцеляване. Мениджъ

рите не бива да забравят, че взаимоотношенията с клиенитте са от 

изключително важно стратегическо значение за фирмата и те трябва 

не само да се управляват, но и да се развиват и усъвършенстват. 
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1ГОЛШ* КЕ8СШКСЕ8 А8 АК ЕЬЕМЕОТ 

ОЕ Ш Т Е Ш Е Т МАККЕТШС М1Х Ш ЕЮ8Р1ТА1ЛТУ 

Вет1ау АпйгИс, РкО 

(Ро1у1есктс о/Роге^а, Сгоайа), 

Магко ЗоШг иту.хрес.оес, Ап1оп ТУеусгс В8с 

(Ке§юпа1 Оеге1ортеп1 А§епсу Рапога, Роге§а) 

1. Хп^гойисНоп 

Реор1е таке те 1трогтап1; е1етеп1 от* те тагкет.т§ ппх тат. 18 
песеззагу го зуз^етайсаПу р1ап апо! епЬапсе те яиаНгу огсоттитсапоп. 
Рарег ргоудаез ап оуетеуу ог* т е Ьазю тгепаз т т е тапа§етеп! оГ 
регзоппе1т те ЬозркаНгу таизтгу. 

ТЬе сопсер! ог* регзоппе! (Ьитап гезоигсе) соуегз а11 етрюуеез, 
Ьитап регзоппе1туо1уео!т Ьизтезз орегатгопз, тгои§Ь \УЬЮЬ тапа§етеп1; 
ехеплзез 1гз сюглез. Регзоппе113зиез, ог ШНп§ т те песеззагу регзоппе1 
аз а тапа§епа1 гипсглоп 13 геЯестеа т те трютептатлоп 01*де1егт1пт§ 
те пеес1 гог 1аЬог, такт§ геу1е\у оГауаПаЬю реорю, гесгшйпепг, 5е1ест.юп, 
тз&Паиоп, ".тргоуетет:, аззеззтеп!, сагеег р1аппт§, §1Ут§ сотрепзайоп, 
апо" тгатт§ гог егТестлуе сопаиспп^ Ьизтезз гязкз. 

СЬап§есЗ гоипзт тгепаз, т а с Ш ю п го те ггауе1 пееаз огЧЬе гоипз* 
1оокт§ гог а сЬап§е оГЬеЬауюг оГ етрюуеез. Аитогз аеГте етрюуее 
аз а рзусЬо-рЬуз1са1 сЬагасгепзхюз огЧЬе гоипзт огТег. СЬап§ез т яиаНгу 
сап Ье асМеуео! Ьу соп1лпшп§ те зузтет ог*1хатт§ апа га1зт§ те §епега1 
1еуе1 оГкпоуЛеа^е оГгоипзт регзоппеЬ 

1п ааМЬлоп го те ггасИтюпа1 гоюз оТз*агТт те отТИпе епУ1гоптеп1, 

ш1п Миепсе охЧесЬпою^у о!еуеюртеп1:, соттшнсагюпз з̂ атТапа" §иезт.з 
аге п-апз̂ е̂ е̂а

,
 тго те у"гша1 епупоптеп!, УУЬЮЬ §е1з а \уЬо1е пе\у штепзюп. 

Сотт§ го те сгеатюп ог*зо-са11ео!. уЬтиа1 соттипШез та! оссиг т рага11е1 
\угтте соттипюагюп т те опИпе епу^оптепт. ТЬезе ГЛУО У1елуз огпшпап 
гезоигсез т те гоипзт ЬозрйаНгу тс1изйу \УШ Ье сЪзсиззео' Ьеюу^. 

2. Нитап гезоигсез ш оВДше ЬозрйаИгу епупоптеп* 

НозркаНгу 13 а 1аЬог ш1епзгуе аст1У1гу апо
1
 У\югк оГ етрюуеез 13 а 

сгШса1 зиссезз {асфг гог а Ьо1е1 Ьизтезз. ТЬе \Уогк 13 а сопзсюиз апо! 

рифозе1и1 асглупу ог" тап УУЬЮЬ 18 т е рифозе оГ §еплп§ пеуу ргоо!ис1;з 
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ДУЬЮЬ (Игесйу ог 1псИгес11у зайзгу Ьитап пеес1з. ТЬе \уогк 13 атоп§ т е 
тозх Ьазю еютепхз ог*еасЬ ргосюсхюп ргосезз, раггюикггу тозе т т е 
Ьозр^аПгу апо* отег зегуюез. 1п апу сазе, ге̂ агсИезз ог* 1Ье 512е ог* т е 
1аЬог т а ргоЗисхюп ргосезз, Ьитап 1аЬог 13 а песеззагу ргесопоЧтлоп юг 
т е 1тр1етеп1:а1:юп ог̂ апу есопотю оЬ"естлуе. ТЬе Ьоге1 згагГтуезхз тен* 
кпо\у1ео!§е, зкШз апо* гаюпгз т те ргерагахюп апо

1
 ргсмзюп о1Ъоте1 зегуюез 

- ассоттос1а1:юп, гооо!, Ьеуега^е, гесгеахюп, епхегтаттепх апо* отегз.
1 

ТЬе Ьо1:е1 згагПз 1:Ье тоз! 1трог1ап1; {асхог т т е циаПгу оГзегуюез ЛУЬЮЬ 
теапз тах зхагГаг а §1Уеп 1о!еп1:1гу ог гесо§пп:юп. \\югк теу регюгт реорю 
ш\\ пеуег Ье аЬ1е го т11у гер1асе т е тасЬтез Ьесаизе теу аззите аЧгесг 
сопхасх етрюуеез апа* ̂ гшзхз. 

Сизютег 
№ес!з 

Сотрапу 
№ес15 

Магкейлд 

Ртапсе 

Но1е1 (Зепега! \ 

, Маладег ) 

Тесптса! 

Нитал 

Кезоигсе 
Етрюуее 
Меес!з 

Рк*иге 1. Н и т а Ь гезоигсе тос1е! ш ЬозркаПгу 

Етрюуеез зЬоиШ кпоу^ ЬОУ^ГО апхю1рахе, 1с1еп1лгу апс! ргоуюе УЛШХ 

т е сизготег у̂ апхз апо! ехресхз - та* 13хЬе кеу го Ьизтезз зиссезз оГхЬе 
Ьо1е1. То асЬюуе хЬ1з \Х 13 песеззагу го хаке ассоипх оГрюппео! гесгиШп§, 

хгатт§, еуа1иахт§ апа" гедуагсИп^ Ьо1е1 зхагГ, т ога"ег го асЬюуе асюес! 

уаюе сизготегз. 
Нохе1з пеео! ТЛУО ктс1з ог* етрюуеез - регтапепх апо* хетрогагу 

(зеазопа1). Регтапепх етрюуеез аге тозе УУЬО аге етрюуеа! тН-ххте 

апа" аге еззепх1а1 юг т е зтоот гипсхюпт§ оГхпе Ьохе1, \уЬПе хЬе оссазюпа1 
опез У Л Ю аге Мгео! сюрепсЬп^ оп т е пееа"з огЧЬе Ьохе!хЬах 15 о!ерепо!епх оп 

1
 Ьоскуег, С , 8спо1агю$, Т). 8е1ес1т§ Ьо1е1 з1агГ: \уЬу Ьез1 ргасйсе с!ое5 по1 а1\уауз \уогк. 

1п1егпа1:юпа11оигпа1 оГСоп^етрогагу НозркаНгу Мапа§етеп1, Уо1. 16, N0. 2,2004, р. 

125. 
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т е т1епз1ху ог* т е орегахюпз сшпп§ т е уеаг ог а!ау5 оГ т е \уеек.
2 

ОссазюпаНу зеазопа1 Ьохе1 етрюуеез ог хпозе УУЬО еп§а§е т зисЬ зрес1а1 
рго^гатз, зрес1а1 шппегз, гесерхюпз апа хЬе Пке. 

Оп хЬе охЬег з1о!е, тоо!егп сопзитегз щ ЬозркаНху юаизхгу аге 
сЬагасхепхео! Ьу хЬе пеес!5 апс! Ьа&хз оПпхегпех изе т с1аИу Ню, аз рагх ог* 
еуегуо!ау асНуШез. 1п хегтз оГзесипху апо! раутепх сотез хо гео!ист§ пзк 
апо! тсгеазт§ сопГю!епсе т а геНаЬю апа* Ьгапс1еа" у^еЬ згхез. (Атагоп, еВау, 
Тг1рао!у1зог).

3
 1х 13 хпегеюге пох зифпзт§ тсгеазе т те рорикпху оГхЬе 

тхетех апо! гЬе етег§епсе огпе\у югтз огсопзитег ЬеЬауюг, \УЬЮЬ §епегахез 
хЬе пееа юг сЬап§т§ те ЬеЬауюг оГзгагТлуогкт^ т хЬе ЬозркаНху таизхгу. 

3. 1пПиепсе оГ 1пгегпег оп Ьитап гезоигсез 

т ЬозркаИгу: е-епУ1гоптпех 

Беуеюртепх ог* хесЬпою§1ез Хо егГююпхгу тапа§е аахаЬазез гахт§ 
апа тееаЬаск рохепх1а1 ог сштепх сНепх т геа1 йте 13 Ьазеа оп т е тагке! 
гезеагсЬ. Ш з а 1 ^ з т е оЬзегуахюп оГ хЬе §иезх аз ап та1У1аиа1 апа 
сизхопше а11 еютепхз ог" ипрогхапсе хо Ьнп Ьесаизе ог* геаисеа Ьепейхз 
гезиШп§ ггот т е егТесх оГкпоууюа^е оГхЬе сигуе. ТесЬпою§у Ьаз епаЬюа 
хЬе зеюсНуе епгоНтепх, апа ахгесхюпаИху оГсогптитсахюп тегеЬу ргоу1ат§ 
т е оррогхитху Хо аеуеюр \ощ хегт гекхюпзМрз. Тгепа оГ гесЬпою^у 
аеуеюртепх хепаз 13 Хо зипрШу Н ю Ьу §1Ут§ Ьип ап 1па1у1аиа1 оп т е опе 
Ьапа ап тсгеазт§ сЬоюе, раЛкнрайоп апа хЬе роззюПиу оГсгеахт§ Ьохе1 
ргоаис!з, \уЬИе такт§ 1х < Ш с и к юг хЬе Гта1 еюсхюп Ьу здугссЬт§ оп Ле 
гезропзюШху юг со11есхт§ апа апагугт^ тюгтахюп апа такю§ сюснзюпз.

4 

Но\уеуег, т е гахю оГгеаПгеа хесЬпою^у ууоию пох Ье роззюю Хо пот 
сгеахе хпе сопсерх оГхгизх т еюехготс епуто-птепх. Рог гигхЬег аеуеюртепх 
ог* регзопаНтайоп хЬгои§Ь хесЬпою§у, хЬе Ьохе1 зхагТЬаз уех хо сгеахе а 
(хизх т хесЬпою^у апа йз аЬШху хо сопхгоЬ 

ТЬегегоге, хЬе аЬоуе апа1уз1з сап Ье аеГтеа хо регзопаПге хЬе 
гекгюпзШр \У1хЬ хЬе §иез1 аз а тагкехт§ сопсерх, \ У Ь Ю Ь аззитез т е 

сгеахюп оГгеюхюпзШрз Ьехлуееп зиЬ"есх апа Ьохе1 §иезхз, Ьазеа оп тиша1 

ипаегзхапа1п§, аеуеюреа а сопхтиоиз ехсЬап§е оГ кпо^юа§е тгои§Ь 
тхегасПуе соттип1сах1оп \У1гЬ хЬе а1т ог* сгеах1п§ аааеа уаюе юг а11 
зхакеЬоюегз 1п ап ехсЬап§еаЬ1е ргосезз. 

МсСаЬе, 8. МагкеПп§ Соттип1саИоп5 т Тоиг1зт апа
1
 НозрИаН^у. Сопсерх, 81га1е§1ез 

апс! Сазез, ВийегшоЛЬ-Нететапп, ОхГогс!, 2009, р. 271. 
3
 М1с1а

,
1е1оп, V., Руа11, А., Мог§ап, М., КапсЬЬос!, А. Магквйпв т 1гауе1 апс! Юипзт 

Ви«ег\УоПЬ-Нететапп, ВигИп§1оп, 2009, р. 251. 
4
 Непгу, Р. Е\а\шйщ 1трИсайоп5 &г Иеш МесНа апо

1
1пГогтаПоп ТесЬпою§1ез. 1оита1 

оГСопзитег Магке1т§, Уо1. 18, N0. 2, 2001, р. 121. 
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Ноууеуег, хесЬпою§у аеуеюртеп!, ехр1ате(1 ргосезз Ьаз Ьееп 
тоаШеа. » аихотахюп апа афхаНгахюп оГ зоте зегуюез, теге 15 а 
геаисйоп т те питЬег оГетрюуее роИсяез апа аеуеюрт§ пе\у е-зегуюез 

т ап опИпе епупоптеп!. ТЬезе аге: 
аи!ота!ю апзлуег (Аихогезропаегз) Ьу УЛПСЬ ХО §епегахе аи!ота!ю 
е-таН гезропзез аипп§ ге§15хгахюп ог ю § т хо т е луеЬзИе. 
е-таП поИГюайоп ог дуагпт§ (е-таП пойГюайоп); аихота1юа11у 
§епегахеа ггот те Ьохе1 зузхетз хо рготрИу гезропа хо а ро!епх1а1 
сНепх аЬоих т е з!ахиз о Ш з циегу хо Ьеа. 
саИЬаск (са11-Ьаск гасШху); рохепх1а1 сизхотегз зепх Хо уоиг рЬопе 
питЬег апа аау1зеа ууЬеп теу сап Ье сопхасхеа, апа хЬеу У У Ш 
сопхас! хЬе Ьохе1 зхагТах хЬе ехрепзе о М е Ьохе1, \УЬЮЬ 13 а соттоп 
ю г т о^соттитсахюп. 
РАС>5 (РгеяиепИу Азкеа (^иезхюпз), аге хпе яиезхюпз апа апзууегз 
хЬах а У1511ог сап Тта т е ЬохеГз \УеЬ зИе, изиаИу т соппесхюп 
\УГХЬ ищишез апа ргоЬютз шХЪ. УУЬЮЬ те Ьохе1 §иезхз епсоипхег.

5 

8еагсЬ оп хЬе ууеЬ-зИе (оп-згхе зеагсЬ еп§тез), та! Ье1р У1ЗЙОГЗ 
йп<1 т е аезп-еа сопхепх изт§ кеуууогаз, УУЬЮЬ 13 !азх апа еггююп! 
югто1*а1а. 
У1г!иа1 Етрюуеез (У1гхиа1 А531зхапхз)

6
, соте т уагюиз ае^геез 

ог* зорЬ15Х1сах1оп апа изиаИу Ье1р т §ию!т§ §иез!з хЬгои§Ь а 
зе1ес!юп ргосезз. 

Ш Ь ехрютеа ргосеаигез ог* регзоппе1 тапа§етеп! сап ".тргоуе 
те тагкехт§ ргосезз т а ууау та! т е зхагТизт^ тюгтаНоп хесЬпою§у 
1о соппесх \У1хЬ хЬехг §иез1з. ТЬе еЯог! 15 песеззагу оп ЬохЬ з1аез, т огаег 
Хо асЬюуе соттишса!юп, апа §иез!з Ьауе ещиШ хЬе ЬаЬИ оГ изт§ 
тоаегп е-тагке!т§ аррНсахюпз т хЬе ЬозргхаНху. 

4. КезеагсЬ оГ У1Г*иа1 соттипШез ш ЬозркаШу тДизхгу: 

ТЬе сазе §1ис1у оГ РасеЬоок 

ТЬе сопсерхз о]Ге-тагкехт§ тХядау
9
* оп1тетагкехт§тк1:о сотрютеп! 

хЬе зиЬеютепх 01>1г!иа1 соттипШез (опНпе рагхпегзМрз), УУЬЮЬ ю г т Ле 

Ьазю Меа оГАУеЬ 2.0 хесЬпою§юз Ипкт§ реор1е т а уптиа1 епухгоптеп!. 
\УеЪ 2.018 ахгепа т \^огШ \ Ш е "Ш> хесЬпою§у Ьазеа оп 1пхе§га!юп 

похе хЬах а1ю\уз изегз Хо рагИфахе т сгеайп§ Ш > сопхеп!. ТЬе хегт 

геюгз Хо хЬе пе\у уегзюп, хЬе зесопа §епега!юп оГ хЬе №еЬ апа Ьозхеа 
5
 Ь«р:/М\у\у.&1р.иШ.е(1и.аг/та1епаз/1п1;егпе1\Уогк1п§/арип1ез/сотр.1апв.с%20РАд/ 

сотр1ап§с{ая.роТ, 23.01.2012. 
6
 Ьир:/М\у\у.югЬез.сот/2006/07/26/1еааегзЬ1р-Г1Уе^ау5-тапа§етеп1-сх_1ш_0727 

У1йиа1.Ь1т1,27.01.2012. 
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зеплсез, \УЬЮЬ зегуеа юзхеаа о^ааха (опе-у/ау ПОЛУ 01*тюгтахюп) шсюаез 

ап тхегас!1Уе 1У\Ю->уау соттипюа!юп Ьехлуееп изегз апа сотрихегз апа 

изегз апа охЬег изегз 01*разз1уе §1Ут§ !Ье изег Ьесотез ап асПуе рагхю1рап1. 

8ос1а1 пе1^югкт§ Ьаз Ьесоте зупопутоиз \УИЬ \УеЬ 2.0.1! теапз асйуе 

раг1ю1ра!юп т У1г!иа1 соттипШез, 1е изег §гоирз §а!Ьегеа агоипа хЬе 

соттоп т!егез!з ох̂ ап 1п1егпе! зегуюе. 
1п огаег !о сгеа!е соппесхюпз т 1Ье зос1а1 пехлуогк песеззагу хо 

асЬюуе 1Ье ю11олут§ гечтгетеп1з:
7 

1гиз!, зтсе 1Ье Ь^Ьег 1Ье пзк оГ соттитсахюп Ьесаизе 1115 по! 

„!асе хо Гасе" (!асе 1о 1асе), 1115 сопз1аегеа еззепИа1 ргегеятзИе. 

соттИтеп! - 1Ьгои§Ь зос1а1 соттипюа1юп пе!\УОгкз сгеа!ез а 

зепзе оГсоппесхюп УУИЬ 1Ье Ьгапа апа сгеа!е юуаПу. 

заИзгасхюп-а юеНп§ оГрюазиге 1Ьа1 оссигз ууЬеп 1Ье тхегасхюп 

\У11Ь отег пехлуогк изегз. 
зизхатаЬШху-орегахогз зЬоию асйуегу ираа!еа соп!еп! оп зос1а1 

пехууогкз, 1о епсоига§е изегз 1о тхегас!, отеплазе И сотез 1о сгеа!т§ 

а 1аск оГт!егез! апа 1епшпа1юп оГрапхфахюп т 1Ье пехлуогк. 

ТЬе тоз! 1гааШопа1 зос1а1 пех\Уогкз аз РасеЬоок, М у 8расе, Ш 5 , 

ВеЬо, У Л П С Ь сап Ье аррНеа т 1Ье ЬозрИаПху таизхгу. 

ие»«оп №сЬ»Но»ии1и 

СиЯотт 

Рю1иге 2. \УеЪ 2.0 зегуюез ш ЬозркаИгу тйиз^гу 

7
 Сазаю, Ь. V., Р1аутп, С, ОитаИи, М. Ргото1т§ Сопзитег'з РаШараИоп т У1г№а1 

Вгапа
1
 СоттипШез: А Ке\у РагасЛ§т т ВгапсИп§ 81га1е§у. 1оигпа1 оГ Магкеип^ 

СоттитсаНопз, Уо1. 14, N0.1., 2008, р. 19. 
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ТЬиз, 1Ье Ьо!е1 гесоттепаз 1Ье ю11о\ут§ тагке!т§ асйуШез оп 
РасеЬоок:

8 

Сгеахе а ргоШе зо реорю сап сопхас! уои. 
Роз! ап еуеп!. 
Роз! зоте рюхигез ог ую-еоз. 
8Ьаге пелуз аггююз. 
Сгеа!е а РасеЬоок §гоир 
Сгеа1е а РасеЬоок ра§е 
РигсЬазе 8ос1а1 Ааз 
81аг! а ро11 

8ропзог а РасеЬоок АррНсахюп. 

Аз \уе сап зее, хЬеге аге 1гетепаоиз тагке!т§ оррогшпШез юг 
Ьо1е1з 1о 1аке аауап!а§е 01"т РасеЬоок. РасеЬоок Ьаз етег§еа аз а итцие 
соттиппу, огГепп§ аитепйс аиаюпсез апа У1га1 тагке!т§ оррогшпШез 
юг 1Ьозе \УИНП§ хо ри! т 1Ье ууогк. И пееаз 1о Ье аопе тхе11щеп11у, Ьи! 
\уЬеп уои сотЬте зеуега1 те!Ьоаз ог" аауегйзт^ 1о§ехЬег тхо опе Ъщ 
сатра1§п, йз еггесйуепезз сап тсгеазе 1епю1а. 

5. Сопс1изюп 

А111Ь13 ЬпрНез 1Ьа1 хЬе"1гепа 01*сгеахт§ апа аеуеюрт§ пелу опНпе 
зос1а1 пехлуогк 15 тоге 1Ьап еу1аеп!, аз \уе11 аз хЬеп ааар!а!юп 1о ех1з1т§ 
апа ро!еп!1а1 сиз1отегз, а11т огаег хо сгеа!е Ьото^епеоиз соттипШез 
1Ьа! соппес! Ь^Ьгу ассига!е тойгз, сгеа!т§ а у̂ ау 1о пе\у аШхиаез, пе\у 
кпо^юа^е апа, ГтаИу, а пеуу Ьото^епеоиз опНпе соттитху, аппеа а! 
такт§1Ье рагхю1рапхз' зайзгасхюп т ЬозркаНху таизхгу. 

6. ЬкегаШге 

1. Сазаю, Ь. V., Р1аутп, С, ОшпаНи, М. Ргото1т§ Сопзитег'з 

Рагйарахюп т У1г!иа1 Вгапа СоттипШез: А № \ У РагжИ^т т Вгапаю§ 
81га!е§у. 1оигпа1 оРМагке!т§ Соттитсахюпз, Уо1.14., N0.1,2008, р. 
19. 

2. Непгу, Р. Еуа1иа1т§ ЬпрНсахюпз юг Ке^у Меа1а апа 1пгогта!юп 

ТесЬпою^юз. 1оигпа1 оРСопзигпег Магке!т§, Уо1. 18, N0. 2,2001, р. 
121. 

3. Ьир://\уу^лу.югЬез.сот/2006/07/26/1еааегзЬ1р-Г1Уеууау8-тапа§етеп1-
сх_1уу_0727У1Пиа1.Ь1т1,27.01.2012. 

8
 ЬПр://\у\у\у.Ьозр11;а111упе1;.ог§/пе\У5/4042071.зеагсЬ?яиегу=^асеЬоок+изег5+1п+ 

позрИ:а1ку, 11.08.2010. 
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4. Ь!1р://уууууу.1'г1р.и!п.еаи.аг/та1ег1аз/1п!егпе!\УОгк1п§/арип1ез/ 
сотр.1ап8.с

в
/о20РАр/сотр1ап§с&я.р<1^ 23.01.2012. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ 

НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ 

Гл. ас. д-р Христо Сирашки 

Стопанска академия „Д. А. Ценов"-Свищов 

Напрегнатата екологична ситуация на нашия век е сигнал за на
стъпването на нова историческа фаза във взаимодействието между 
човешкото общество и околната среда. Съвременният етап на разви-
гие се характеризира с непрекъснато нарастващо по мащаби антро
погенно въздействие върху природата. Като цяло екологичният про
блем придоби нови измерения, ново съдържание, нов социално-иконо-

мически статус. 
Развилият се в течение на столетия индустриален тип производ

ство започва да се изчерпва, тъй като взема от природата такива 
огромни количества вещества и енергия и така замърсява природата, 
че опасността от глобална екологична криза е реална

1 

От гледна точка на технологията сегашното противоречие меж
ду развитието на фирмената дейност и ограничеността на природните 
ресурси е по-скоро противоречие между по-нататъшното развитие на 
класическата технология на производството и ограничеността на при

родните ресурси. 
Освен положителни изменения в природата, човек формира удоб

на за него околна среда, като по този начин, със същите темпове про
тичат и редица негативни изменения и процеси в средата, които пра
вят наложително екологизирането на фирмената дейност. Все повече 
управляващи се ориентират към стратегии за екологизация на дейно
стта. Трябва да се има предвид, че стратегиите за екологизация имат 
задача да решат някои проблеми като например: икономично използ
ване на природните ресурси, като се изхожда от тяхната ограниче
ност и замърсяването на околната среда; определяне ефективните 

пътища за стабилизиране и намаляване на замърсяването и др. 
Разбира се, за постигане на устойчиво развитие и успех фирми

те трябва да притежават и реализират цялостна дългосрочна и гъвка
ва линия на екологосъобразно поведение, функциониране и развитие. 

1
 Сирашки, Г., Асенов, Ан.,Сирашки, Хр. Основи на екологията. Свищов, „АИ Це

нов", 2010, с. 5. 
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Появява се необходимостта от разработване и осъществяване на раз

лични стратегии за екологизация, за да могат фирмите да оцелеят и 

да се развиват в бъдеще. Управляващите трябва да се ориентират 
към избор на стратегии за екологизация на дейността. 

Основните насоки на екологизацията са следните
2
: 

> преход към малкоотпадни или безотпадни технологии; 

> създаване на подходяща екологична техника; 

> последователно все по-дълбочинно използване на суровините 
в единен междуотраслов цикъл; 

> уедряване на стопанските единици с оползотворяване на от
падъците. 

Екологичното ориентиране на бизнеса предполага приемането на 

стандарти, които организират екологосъобразните дейности във фир

мата^ Такъв стандарт например е 180 14001 и др. Въвеждането им 

във фирмената дейност е важен инструмент за популяризиране на 
екологичните намерения на мениджърите. 

На съвременния етап на развитие на бизнеса, стратегията за 

екологизация има за задача да реши следните най-важни проблеми: 

' икономично използване на природните ресурси, изхождайки от 

тяхната ограниченост и замърсяването на околната среда; 

' определяне ефективните пътища за стабилизиране и намаля
ване на замърсяването. 

Следва да отбележим, че управлението на екологичните страте
гии на фирмата трябва да се съобрази със следното

3
: 

^ максималното използване на природните ресурси да се съче

тава с максималното им възстановяване; 

^ пълноценно да се използват първичните природни ресурси. Това 

е принципно нов подход с големи неизползвани възможности 

за по-ефективно оползотворяване на природните ресурси и на 
естествените процеси; 

^ комплексното и дълбочинно преработване на природните ре
сурси и суровини; 

^ внедряване на затворени цикли на производството, което е 

свързано с революционната промяна на характера на произ

водство, от линеен краен процес, той се превръща в безкраен 

природно-производствен процес; 

2 

Сирашки, Хр. Екологизация и фирмена дейност: Управленски аспекти // Библиотека 
Стопански свят. Бр. 107, Свищов, 2010, с. 28 и сл. 

Сирашки, Хр. Стратегическо управление. Свищов, „АИ Ценов", 2012, с. 99 
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^ екологизираното производство, което включва в себе си възпро
изводството на целия комплекс от природни ресурси осъще
ствявайки по възможност пълно пренасяне на изходните ре
сурси върху крайния продукт, при минимални отпадни веще

ства. 
За да постигне успех управлението на стратегиите за екологиза

ция, следва да се изясни, че в стратегическото управление екологиза-
цията се налага посредством следните форми: 

> внедряване на малоотпадни и затворени цикли на водопотреб-

ление; 
> използване на отпадъците от едно производство, като изходна 
суровина за друго производство (кооперирано, рециклиране); 

> повторно използване на отпадъците за производство на разно

образни предмети за потребление; 
> постепенен преход към ресурсно-спестяващо производство -
например внедряване на заместители на естествените природ

ни ресурси, олекотяване на изделия и др.; 
> организиране на малкоотпадни производствени комплекси; 
> преход към чисти източници на енергия и енергоспестяващи 

технологии - например използването на енергията на вятъра, 
слънцето, приливите и отливите за производство на електрое

нергия, енергия от биомаса
4
; 

> внедряване на биотехнологиите, биологическо разграждане на 

отпадъци и др.; 
> осигуряване на суровини чрез регенериращо производство

3
; 

> преминаване към разумно обосновано екологическо потреб
ление

6
 - на първо място следва да се извърши конструктивно 

олекотяване на редица изделия, което би довело до снижаване 
енергоемкостта и материалоемкостта на производството. В 

същото време природната среда може да бъде освободена от 

значителна част на антропогенното натоварване и резултати

те от него. На второ място с помощта на биотехнологиите да 

се премине към производството на лесно разлагащи се от ес

тествения кръговрат на веществата материал, заместващи 

адекватно традиционните; 

4
 Вж.: по-подробно: Николова, М. Етапи на инвестиционния процес при източници на 
вьзобновяема енергия от биомаса. Свищов, Сборник научни доклади, Том I, А И 

„Ценов" Свищов, 2010, с. 405-413. 
5
 Илиев, И. Приложение, екология и икономика на околната среда. С, 1993. 

6
 Парпурова, С. Комплесно използване на вторичните ресурси. С, 1982. 
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> съхравянане самовъзстановителните и самопречиствателни-

ге механизми на средата - решаващо значение тук има масо

вото внедряване на биотехнологиите и затворените цикли на 
производство; 

> преминаване към промяна на технологиите на производство

то и внедряване на затворени и комплексни безотпадни систе
ми във всички производства. 

Като алтернатива за търсене на стратегическо предимство, уп

равляващите може да насочат усилията си към разработване на бе

зотпадни технологии. Тяхното внедряване е главната предпоставка за 

опазване и възпроизводство на природната среда. При досегашния 

подход опазването на природната среда на практика се откъсва от 

производствения процес
7
. Новият екологически подход решава еднов

ременно въпросите за ефективността на фирмената дейност и въпро

сите за опазване на природната среда. Както показва опитът, колкото 

и да са съвършени сегашните пречиствателни съоръжения, те не вся

кога могат да предотвратят вредното въздействие на производстве

ните отпадъци върху здравето на човека и върху природата. Нещо 

повече - въздействието и последиците от редица отпадъци за един 

сравнително дълъг период не са известни. Досегашният подход обек

тивно поражда определени противоречия между интересите на обще

ството и на отделната фирма. За обществото е изгодно и е необходи

мо да се опазва чистотата на въздуха, водата и почвата. За тази цел 

се отделят немалко средства за природозащитни мероприятия. За 

отделната фирма това не всякога е изгодно, поради което тя гледа на 

природозащитните мероприятия като на второстепенна дейност. 

Тази стратегия изисква още с проектирането на производстве

ните мощности да се предвиждат екологически чисти технологии за 

всички производства, като се използват най-добрите световни пости

жения. За това са необходими повече средства, но те се компенсират 

многократно както в резултат на комплексното използване на ресур

сите и енергията, така и от икономия на средства за изграждане на 

отделни пречиствателни съоръжения. Най-големият ефект е опазва

не здравето на човека, което непосредствено не може да се оцени в 

пари. Тъй като внедряването на безотпадни технологии не може да се 

осъществи в кратки срокове, а за редица производства още няма прак

тически решения, то и занапред ще продължи курсът на изграждане и 

усъвършенстване на пречиствателни съоръжения. 

7
 Вж.: Маринченко, А. В. Зкология. М., ИТК „Дашков и К", 2010, с. 102. 
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Абсолютно безотпадни технологии няма и в редица случаи даже 
не са необходими. Те не изключват изхвърлянето на минимални коли
чества отпадъци във вид на прах, топлина, вода и др. Критерият за 
минималност, т.е. на пределно допустими отпадъци, се предопределя 
от изискванията за опазване здравето на човека и от способността на 
природата да ги асимилира. Екологичните критерии трябва да бъдат 
поставени на първо място при експертизата на дадена технология и 
производство. 

Известно е, че когато дадена фирма очиства замърсените си 
води и ги пуска чисти, те имат ефект не само за самата фирма, а в 
следващите етапи на използване на водата за стопански и други цели. 
Същото може да се каже и за очистване на въздуха от химически и 
други вещества. С други думи ефектът най-често се реализира от 
тези, които преди това са понасяли непосредствено щети от замърся

ващите фирми. 
Безотпадните технологии стават икономически полезни и за фир

мите в резултат на рационалното използване на ресурсите и енергия
та, и за обществото, което не понася повече загуби от замърсяване и 
увреждане на природната среда. 

Преди всичко, за да формулираме стратегията или стратегиите 
за екологизация на управлението и фирмената дейност, трябва да се 
извърши анализ на обкръжаващата среда и оценка на условията и 
предпоставките за функциониране и развитие на фирмата. В същото 
време дори и условията и предпоставките да са благоприятни за еко-
логизиране на дейността, усилията ще са напразни, ако организацията 
не притежава необходимия потенциал за предвидените промени. 
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АСКГПСАЬАРРКОАСН <Ж СТЬТШАЬВШЕ^Ю^ 

Р1оае СаШИп, РкИ 

ОУШШ5 11п1уег5Иу о/ Сот1ап1а, Котата 

ГпхгойисНоп 

ТЬе ех1з!епсе оГсНгГегеп!тос1е1з о!пахюпа1 си1хиге соиШ Ье сопзМегес! 

аз а кеузхопе гог !Ье гезеагсЬ оп ситдга1 сИ!Тегепсе5 т тапа^етеп! юг 

!Ье 1аз! сеп!игу. ТЬе заепхШс арргоасЬ оп си1!ига1 сНггегепсез Ьаз Ьееп 
{асШхахес! апс! Ьтсюгес! Ьу !Ьезе тоо!е1з. О п Ьот а сопсерхиа1 апо! етртса1 

1еуе1, зепоиз гезеагсЬ оп си1!ига1 аЧхТегепсез т ог§аш2а!гоп апо! 
тапа§етеп! Ьаз Ьееп гасШхахес! Ьи! т т е зате й т е тЬйпес! Ьу т е 
ех1з!епсе 01*тиШр1е - апс! огсеп соп1Ис!т§ - тос1е1з 01па!юпа1 ситхге. 

Б^егеп! гезеагсЬ огГегз из хЬе роззюШху !о Мепйгу уалоиз тос1е1з о!" 

па!юпа1 си1!иге, аз т е тос!е1з ргорозес! Ьу Юискпопп апс! 8!гос!хЬеск, 
Но1з!ес1е, На11, Тготрепаагз, ЗсЬу^агхг апс! о!Ьегз. ТЬезе тос1е1з Ьауе 1оп§ 

огхегес! изеш1 !етр1а!ез 1ог сотрапп§ тапа§етеп! ргосеззез, Нитап 
Кезоигсез роИс1ез апс! Ьизтезз ЬеЬауюгз асгозз па!юпа1 апс! си1!ига1 Ьогс1егз. 

8оте тос!е1з оггегес! а1зо а ггатеу^огк оГтеазигез апс! питепса1тсПсахогз 

гог сШТегеп! соипхпез, луМегу изес! т сгозз-си1хига1 гезеагсЬ. Ви! !Ье ргоЬют 

гог гезеагсЬегз 13 гергезеп!ес! Ьу т е 1аск 01*сопуег§епсе асгозз хЬезе тос!е1з. 

^ е сап гегог т !Ье ргезеп! !о а! 1еаз! з1х тос!е1з 01па!юпа1 си1!игез 

та! соп!тие !о Ье У\чс!егу спес! апс! ихШгес! т !Ье сгозз-си1!ига1 гезеагсЬ 

Шегахиге, теашп§ !Ье тос!е15 ргорозес! Ьу КюскЬоЬп апс! 8!гос!хЬеск, 
Но1з!ес!е, На11, Тготрепаагз, 8сЬу^аг!2 апс! Ноизе & О Ь О В Е аззос1а!ез. 

ЕасЬ тос!е1 Ь1§ЬН§Ь!з уагюиз азрес!з 01*зос1е!а1 ЬеНегз, погтз апс! уашез. 

ТЬегегоге, сопуег^епсе асгозз !Ье тос!е1 Ьаз Ьееп зееп аз Нт1!ес1. 

1п хШз рарег у^е оггег а геу1е\у оГхЬе тоз! кпо\Уп тос!е1з 01пахюпа1 

си1!иге, у^хЬ !Ье ригрозе ог* Мепйгут§ !Ье сопуег§епсез апс! шуег§епсез 

атоп§ !Ьет. ТЬе ригрозе оГ оиг рарег 15 !о ргоУ1с!е а та!иге гейесхюп 

ироп !Ьезе сЬггегеп! тос!е1з Ьу !гаскт§ уапоиз зиЬхюйез т т е п еуо1и!юп 

апс! сЬзреШп§ ргеуаюп! пизсопсерхюпз. 

ТЬе ЮискЬоЬп апс! 81гос11:Ъеск'8 тос1е! 

ТШз тос!е1 дуаз опе огЧЬе еагНез! тос!е15 о^ситхге !Ьа! Ьаз зегуес! 

аз а рппара! гоипс!а!юп гог зеуега! 1а!ег тос!е1з апс! ргорозес! а теогу ох" 
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сиюхге Ьазес! оп уа!ие опеп!а!юпз, аг§шп§ !Ьа! !Ьеге аге Иткеа
1
 питЬег ог* 

ргоЬ!етз !Ьа! аге соттоп !о а11 Ьитап §гоирз апс! гог ЛУЬЮЬ !Ьеге аге 
1иш!ес1 питЬег о^зоюхюпз. ТЬе тос!е1 зи§§ез!з !Ьа! уа1иез т апу зос1е!у 

аге сИзхлЬихес!т а \уау !Ьа! сгеа!ез а сюттап! уа1ие зуз!ет.
1
 ТЬе аи!Ьогз 

1с1еп!Шес1 уаюе опеп!а!юпз Ьазес! оп хЬе ге1а!юпзюр огЪсИукюаю апс! §гоирз 
уукЬ пахиге, геюхюпзюрз атощ тшЧасюаю Х У Ш П П зос1еху, опеп!а!юп 

ге§агшп§ ргеГеггес! гогт оГ Ьитап асйуплез, гекхюпзюр УУШХ !ипе
2
 апс! 

еуаюахюп 01" Ьитап пахиге
3 

Роиг о^хЬезе уаюе опеп!а!юпз ог сНтепзюпз - а11 Ьи! „еуаюайоп ог* 
Ьитап пахиге" - \уеге !ез!ес! изт§ т!егУ1елут§ хесЬшяиез атоп§ а зтаИ 
§гоир о1"§ео§гарЬюаИу сюйпес! соттипШез т !Ье зои!Ь\уез!егп агеа ог* 
те 118 А, тсюс!т§ !\УО Иайуе Атепсап хпЬез, а Н1зрашс уШа§е, а Могтоп 
уШа§е апс! а 1агсшп§ уШа§е езхаЬНзЬес! апс! орега!ес! Ьу а §гоир оГАп§ю-
Атепсап Ьотезхеасюгз. ТЬе затрюз ууеге зе1ес!ес! Ьесаизе теу арреагес! 
!о Ье сИггегеп! т зос1е!а1 ог§ат2а!юп ууЬПе з!Ш Ье ге1а!1Уе1у сопз!ап! шХЪ 

гезрес! !о рЬузюа1 апс! т5Х1!и!юпа1 сопхех!. 

ТЬе НоГ8хе(1е'8 тос1е1 

Шс!ег!акт§ а Гасхог апа1уз13 01* 116,000 ШМ согрога!е етрюуеез' 

уаюез оГууогкрюсе 1Гот тоге !Ьап 70 па!юпа1 зиЬз1сНапез !гот 1967 !о 
1973, Оеег! Но&хесю юепхШес! гоиг си1!ига1 сНтепзюпз: ро\уег сНз!апсе 

(ТО1), тшуюиаНзт (ГОУ), тазсиИшху (МА8) апс! ипсег!атху ауо1с!апсе 

(ИА1)
4
. ТЬе гоиг сНтепзюпз ассоипхес! гог 4 9 % оЙпе соип!гу сШТегепсез 

т !Ье затр1е
5
. Ногз!ес!е изес! „сопз!гис!ес! зсаюс! тсНсез" !о гапк еасЬ 

пахюп \у[!Ьт !Ье сНтепзюп апс! Ьу !Ь1з Ье асюеуес! а !уро1о§у 01па!юпа1 

си1хига1 оЖегепсез, аг§ит§ !Ьа! еасЬ сНтепзюп зЬарес! ЬеЬауюгз т сЬгТегеп! 

зос1а1 зе!!т§5. А Ш Ь сНтепзюп - т е зЬог! !егт опеп!а!юп (8ТО) апс! 

1
 Кагсюп, Ь.& 31еегз,М.К. (2006). №У1§а!т§ !Ье сиИиге теогу ]ип§1е: Б1уег§епсе апс! 

Сопуег§епсе т тодек о*па1юпа1 сиИиге, У1епск Ьеиуеп Оеп1 \Уогкт§ Рарег 8епез, 3 8, 

р. 5. 
2
 „йте опепШюп", а соттоп тете атоп§ отег гезеагсЬегз т Й115 агеа. 

3
 А 31ХЙ1 уаюе опепййюп рейатте ш „рп уасу оГ зрасе" (Неге, ТЬеге ог Раг Аууау) шаз 

а1зо зи§§ез!ес1 Ьу ЮискЬоЬп апа* 81гоаЧЬеск апа
1
 ге1а1ез № 15зиез зисЬ аз ЬО\У 15 зрасе 

1геа1ес!т а зос1егу, \УЬО ОУ^ПЗ 1! апс! \уЬа! п§Ь!з с!о тсНуМиак апс! §гоирз т±т те 

зос1егу Ьауе !о оссиру апс! изе зрасе. Ношеуег, тезе сЬозе по! № сопипие \УИЬ етртса! 

гезеагсЬ оп йлз опеп!а(юп. 
4
 НоГз!ес!е, О. (1986). Си1тга1 сНИегепсез т !еасЬт§ апс! 1еагпт& 1п!егпа!юпа11оигпа1 оГ 

1п!егси1Шга1Ке1аИоп5,11,301-320 апс! НоГз1ес!е,0. (1991). Си1тгез апс! ог^атгайопз: 

8ой\уаге оГте ттс!, Ие\у Уогк: МсОгаш-НШ. 
5
 Но&!ес1е, О. (1991). СиИигез апс! ог^атгайопз: 8ой\уаге оГШе т1пс!, Ме\у Уогк: 

МсОга\у-НШ, р. 252. 
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1оп§-!егт опеп!а!юп (ЬТО) хоууагоз !'те - ууаз асюес! !о !Ь1з тос!е1т ап 
ах!етр!!о „ауою си1тга1 Ь1аз"

6 

Ногзхесю'5 сНтепзюпз оГ па!юпа1 ситлге >уеге сопз!гис!ес! а! т е 
па!юпа11еуе1, Ьет§ ипсюгртпес! Ьу уапаЬюз !Ьа! согге1а!ес! асгозз па!юпз, 
по! асгозз тсНуюиаЬ ог ог^ашгахюпз. Ногз!ес!е'з сНтепзюпз аге гогти1а!ес! 
т зисЬ а \уау !Ьа! теу асюгеззес! Ьазю ргоЬютз !Ьа! зосюхюз Ьауе !о 
с!еа1 \У1хЬ

7
: 

Роууег сНз!апсе: зос1а1 теяиаНху, тсюсЛп§ т е геюхюпзШр шХЪ 
аихЬопху; 
тсНуюиаНзт /со11ес!'у1зт: !Ье ге1а!юпзЬ1р Ьехдуееп !Ье 1псНуюиа1 
апс! !Ье §гоир; 

МазсиНтху/гетттпу: !Ь1з сНтепзюп сюзспЬез !Ье ро1ап:га!юп 
Ьех\уееп §епс!ег гоюз т а соипхгу, !Ье та1е гою гетгогст§ 
аззег!1Уепезз апс! сотре!'!юп, Ьет§ госизес! агоипс! та!епа1 
зиссезз \уЬПе !Ье !ета1е гою з!гезз1П§ пиг!игапсе, тосюзху, 
гепсюгпезз апс! а сопсегп гог ге1а!юпзЬ1р апс! гог !Ье Нут§ 
епу1гоптеп!; 

Шсег!атху ауоюапсе: \уауз 01*(1еаНп§ УУШХ ипсеггатху, ге1а!т§ 
!о !Ье соп!го1 01* а§§геззюп апс! !Ье ехргеззюп оТетохюпз (1а!ег 
есН!юпз оЙЬе Ьоок гегог !о „!Ье ех!еп! хо ууЬюЬ !Ье тетЬегз оГа 
сиИиге !ее1 !Ьгеа!епес! Ьу атЬ1§иоиз ог ипкпоууп зтлахюпз"). 

ТЬе Тготрепаагз'» тос!е1 

Вш1сНп§ оп !Ье ууогк оГ Ногзхесю, Ропз Тготрепаагз ргезеп!ес! а 
зоте\уЬа! сНгТегеп! тос!е1оГситаге Ьазес! оп юз з!ис!у 01*8Ье11 апс! охЬег 

тапа§егз оуег а хеп-уеаг зигуеу
8
. Ш з тос!е1 13 госизес! оп уапахюпз т 

Ьо!Ь уаюез апс! ге1а!юпзЬ1р5 асгозз си1шгез. I! сопз1з!з оГзеуеп сНтепзюпз: 

- ишуегзаНзт - раг!юи1апзт: !Ь1з сНтепзюп гегогз !о ге1а!1уе 

'трог!апсе оГарр1ут§ зхапскгсНгес! ш ю з апс! роНсюз асгозз зос1е!а1 

тетЬегз апс! !Ье гою оГехсерхюпз т ш ю епгогсетеп!; 

тсНуюиаНзт - соНеспЧчзт: !Ь1з сНтепзюп геюгз то !Ье ех!еп! !о УУЬЮЬ 

реорю сюпуе !Ье "г МепНху 1гот \У М ш !Ьетзе1уез ог !Ье1г зос1а1 §гоир; 

6
 НоГз!ес1е, 0. & Но&!ес1е, О.]. (2005). СиЬигез апс! ог^атгайопз: 86Ашаге оГте ттс1, 

2пс! ес!. №\у Уогк:МсОга\у-НШ, р. 30. 

НоШес!е, О. (1991). СиЬигез апс! ог§ат2а1юпз: 8ой\уаге оГте ттс!, Ие\у Уогк: 

МсОгаш-НШ, рр. 13-14. 
8
 Тготрепаагз, Р. (1993). К М п § те шауез ог си1шге:Ша

,
егз1:апа

1
1п§ си1шга1 шует^у т 

Ьизтезз, Ьопсюп: Есопот1з1з Воокз ; Тготрепаагз, Р. & Натрйеп-Тигпег, С. (1998). 

ШсИп§ 1;Ье у̂ ауез оГси1шге:Шс!ег51:апс1т§ сПуегзИу т §1оЬа1 Ьизтезз, №\уУогк- МсОгам 

НШ. 
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8рес11ю - сНгТизе: хМз сНтепз1оп гегогз !о !Ье ех!еп! !о Л У Ь Ю Ь 

реор1е'з уаг1оиз гоюз аге сотрагхтепхаНгес! ог т!е§га!ес1; 

Неи!га1 - агТесйуе: хюз сНтепзюп гегогз !о т е ех!еп! !о \уЬюЬ 

реорю аге Тгее !о ехргезз т е п ето!юпз т риЬПс; 

АсЬюуетеп! - азспрхюп: !Ь1з сНтепз1оп геТегз !о !Ье таппег т 

\уЬюЬ гезрес! апс! зос1а1 з!ахиз аге ассогс1ес! !о реорю; 

Т1те регзресйуе: !Ь1з сНтепз1оп гегогз !о !Ье ге1а!1Уе Тосиз оп хЬе 

раз! ог !Ье гихиге т с!аПу асйуШез; 
КеюХюпзюр \У1хЬ епупоптеп!: !Ь1з сНтепзюп геюгз хо !Ье ех!еп! !о 

УУЬЮЬ реорю ЬеПеуе !Ьеу соп!го1 !Ье епупоптеп! ог 1! соп!го1з !Ьет. 

ТЬе 8сЬ\уагх2'8 тос!е1 

8Ьают 8сЬ\уаг!г аззегхес! !Ьа! !Ье еззеп!1а1 (Цзхтсйоп Ьехшееп зосю!а1 

уаюез 15 !Ье то!1Уа!юпа1 §оа1з !Ьеу ехргезз
9
. Не юепййес! !еп ишуегза1 

Ьитап уаюез та! гейес! пеес!з, зос1а1 тойуез апс! зос'а1 тзхтдхюпа! 

аетапс!5. ТЬезе уаюез аге ригрогхесИу гоипс! ю а11 соипхгюз апс! гергезеп! 

ип1уегза1 пеесАз оТ Ьитап ех1з!епсе: роууег, асЬюуетеп!, Ьес!оп15т, 

зх1ти1а!юп, зе^-сНгесйоп, ишуегзаПзт, Ьепеуоюпсе, хгасНхюп, сопгоптху 

апс! зесипху
10
.8сплуаг!2 аг^иес! !Ьа! тсНуюиа! апс! си1хига11еуе1з 01*апа1у513 

аге сопсер!иа11у тсюрепсюп!
11
. 1псНу1с!иа1-1еуе1 сНтепз10П5 гейес! т е 

рзусЬою§юа1 сгупатюз !Ьа! тсНуюиаю ехрепепсе ууЬеп ас!т§ оп !Ьеп 

уаюез т т е еуегуску Ню, ууЬПе си1!ига1-1еуе1 сНтепзюпз геЯесПЬе зоюНопз 

!Ьа! 50сю!юз Гтс! !о ге§и1а!е Ьитап асхюпз. 1п хюз гезрес!, а! си1!ига1 

1еуе1, 8сЬ\уаг!г гогтиюхес! !Ьгее сНтепзюпз: сопзегуайзт апс! аи!опоту 

(!Ье еххеп! хо ууЬюЬ тсНуюиа1з аге т!е§га!ес! т §гоирз), ЬюгагсЬу уегзиз 

е§аН!апашзт (те ех!еп! !о \уЬюЬ еяиаПху 15 уаюес! апс! ехрес!ес!) апс! 

тазхегу уегзиз Ьагтопу (!Ье ех!еп! !о ууЬюЬ реорю зеек !о сЬап§е !Ье 

па!ига1 апс! зос1а1 УУОГМ !О ас!уапсе регзопа1 ог §гоир тхегезхз). Ш з тос!е1 

Ьаз Ьееп аррНес! !о Ьазю агеаз ог* зос1а1 ЬеЬауюг, Ьи! йз арр1юа!юп Хо 

ог§аш2а!юпа1 з!исНез Ьаз Ьееп Пплхес!
12
. 

9
 8сЬ\уаЛ2 8. Н. (1992). Ш1Уегза1з т !Ье соп1еп! апс! з1гис1игез оГ уаюез: ТЬеогеИса1 

аоЧапсез 'апс! етр1пса11ез1з т 20 сошИпез. 1п М. 2аппа (Ес!.), Ас!уапсез т ехрептеп1а1 

50С1а1 рзусЬою§у, 25, рр. 1-65. ОНапсю, РЬ: Асас!егт. 
10
 Иалюп, Ь. & 81еегз, М. К. (2006). ИаущяйпЕ те сиИиге теогу ]ип§1е: 01Уег§епсе апс! 
Сопуег§епсе т тос!е1з оГпайопа! сиИиге, Уюпск Ьеиуеп ОеШ №огкш§ Рарег 8епез, 38, р. 6. 

11
 8СЬ\УШ!2,8 Н (1994).Веуопс!тс11У1с!иаН5т/со11ес11У15т:Кешси1й1га1с!1теп510пзоГуа1ие5. 

1п II. К т , Н. С. ТпапсИз, С. Ка§к1Ьаз1, 8. С. СЬо! & О. Уооп (Еск), Ьк1м<1иаНзт апа
1 

со11есйУ1зт: ТЬеогу, тейкхк апс! аррюсаНопз, рр.85-122. ТЬоизапо
1
 Оакз, СА: 8а§е. 

12
 Вопс!, М. & 8тшл, Р. (1996). Сгозз-си1шга1 зос1а1 апс! ог§ат2а!юпа1 рзусЬою§у, Аппиа1 

К.еУ1е\у оГРзусЬою§у ,47, р. 205-235. 
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ТЬе С Ш В Е ' 8 тос!е1 

КоЬег! Нои5е 1ес1 ап т!егпа!юпа1 !еат оТ гезеагсЬегз !Ьа! госизес! 
рптапгу оп ипс!егз!апсНп§ !Ье тЯиепсе оГси1хига1 сИхТегепсез оп юасюгзюр 
ргосе55ез

13
 ТЬеп юуез!1§а!юп \уаз патес! !Ье „ О Ь О В Е зхисгу" Рог ОюЬа1 

Ьеасюгзюр апс! Ог§ашга!юпа1 ВеЬауюг Еггес!1Уепез5.1п хюз гезеагсЬ, а 
тос!е1 огпте си1хига1 сНтепзюпз \уаз ргорозес!, оТ ууЬюЬ зеуега1 оРхЬет 

Ьауе Ьееп юепхШес!ргеуюи51у (е.§., тсНу1с!иаПзт-со11ес!1У1зт, ролуегсНзхапсе 
апс! ипсегхатху ауоюапсе) Ьи! охЬегз аге ипщие (е.§., §епс!ег е^аНхапашзт 
апс! реггогтапсе опепхахюп). Опе оТхЬе ргтс1ра1 сопхпЬихюпз о М е О Ь О В Е 
зйюу Ьаз Ьееп !о 5У5!ета!юа11у 5!ис!у по! ̂ 5 ! си1!ига1 сНтеп5юп5 Ьи! Ьо\у 

уапа!10П5т зисЬ сНтепз1опз агТес! юасюгзюр ЬеЬауюг апс! егГесНуепезз
14
. 

СгШса1 арргоасЬ оп тЬе 11уе геу1елуе(1 тос1е1з 

Такеп !о§е!Ьег, !Ье си1!ига1 тосюЬ рге5еп!ес! ах!етр! !о ассотрПзЬ 
Х\УО азрес!5. ЕасЬ тос!е1 оггегз а \уе11-геа5опес! 5е! 01*шгпепзюп5 аюп§ 
\УГ!СЬ си1!иге5 сап Ье сотрагес!, огТепп§ Ьу йиз а Ргатеууогк гог си1шга1 

апа1у515. 1п хМз !гате\уогк, гезеагсЬегз аге а11о\уес! !о Ьгеак сюдуп 
аззеззтеп!з оп сНгТегеп! сиНигез юхо рагхюиюг азрес!з !Ьа! аге рагх оЙЬе 
§епега1 сопсер! оГсиюлге, апс! !Ьиз ог§аш2т§ т е п !Ьои§Ьхз апс! госизю§ 

ах!еп!юп оп ууЬа! о!Ьепу1зе ууоию Ье а топшпеп!а1 !азк. Ви! а1зо, гоиг оГ 
!Ье тос!е1з о!Тег пшпегю зсогез гог га!т§ шТТегеп! си1!игез. 

Аз Йпз геуюуу ЗЬОУУЗ, !Ьеге аге тапу сНгТегеп! луауз !о гергезеп! 
си1хига1 сНгТегепсез, апс! !Ье ауаПаЬю тос!е15 ггеяиеп!1у Госиз оп сНггегеп! 

а5рес!5 оГзосюха1 ЬеПегз, погтз ог уаюез. ТЬегегоге, сопуег^епсе асгозз 

т е тос!е1з 15 ойеп зееп аз Нтйей. Тюз 1аск оГсопуег§епсе теапз югрогхап! 

сЬа11еп§ез Ьо!Ь гог ге5еагсЬегз ах!етр!т§ !о з!ис!у си1!ига1 тДиепсез оп 

тапа§етеп! апс! тапа^егз !гут§ !о ипсюг5!апс! пеуу си1!ига1 зе!!т§з
15 

1п огс!ег !о паУ1§а!е хюз ситдге !Ьеогу ]ип§1е, ууе сопзюег !Ьа! !Ье 

тоз! ргосюсПуе арргоасЬ 15 !о т!е§га!е апс! ас!ар! !Ье уагюиз тос!е15 Ъа5ес! 

оп т е п и!Ш!у гог Ьех!ег хтсюгзхапсНпз Ьизтезз апс! тапа^етеп! т сгозз-

си1!ига1 зе!!т§з. ТЬегегоге, !Ье Ьез! тзхштеп! т !Ь1з гезрес! 13 !Ьа! оГ 

зеект§ соттоп тетез !Ьа! со11ес!'уе1у гергезеп! !Ье т а т сНгТегепсез 
Ьехлуееп сикигез. 

13
 Ноизе, Я. I е! а! (2004). СиЬиге, 1еас!ег5Ь1р апс! ог^атгайопз: ТЬе ОШВЕ зшоу оГ62 

зошейез, ТЬоизапо
1
 Оакз, СА: 8а§е РиЬПсаНопз. 

14
 Шгсюп, Ь. & 8!еегз, М. Я. (2006). ИаущаНп^ те сикиге теогу.|ип§1е: Б1Уегеепсе апо

1 

Сопуег§епсе т тос!е15 оГпа1юпа1 сиИиге, У1епск Ьеиуеп Оеп1 \Уогкт§ Рарег 8епез 38 

р. 8. - , , , 
,5
1с!ет. 
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Ап апа1уз15 сопсюсхес! Ьу Шгсюп ю 2006 юеп!Ше5 соттоп !Ьете5 
асго55 51Х сиИиге тос!е1з, гетегпп§ ю а с Ш ю п !о !Ье На1Гз тос!е1, а5 

ргезеп!ес! ю !Ье го1ю\ут§!аЬ1е: 

Соттоп 

тетез 

Ке1а1юпзЬ1р 

Епу1гоптеп1 

5оаа1 

Огдашгайоп 

Роу/ег 

сНзичЬииоп 

Ки1е 

опеп1аПоп 

Тйпе 

опепШюп 

КюскЬоЬп 

&51годтеск 

X 

X 

X 

X 

НоГз1:ес1е 

X 

X 

X 

X 

X 

На11 

X 

X 

Тготрепаагз 

X 

X 

X 

X 

X 

ЗсЬ\\'аг1:2 

X 

X 

X 

ОШВЕ 

X 

X 

X 

X 

X 

8оигсе: Иагдоп, Ь.& 81еег8,М.К. (2006). ИаящаНщ 1пе сиПиге 

гпеогу ]ип%1е: Вгуег^епсе апа
1
 Сопуег§епсе гп тодеЬ о/ паИопа! 

сиКиге, Шеггск Ьешеп Оеп( Шгкгщ Рарег 8егге$, 38,р.34 

Сопс1и810пз 

Ро11о\ут§ !Ье сопс!ис!ес! геуюуу апс! т гезрес! !о а11 ГтсНп§з т !Ь1з 

агеа, Ггуе геюйуегу сНз!юсх соттоп !Ьетез зеет !о етег§е ггот !Ье аЬоуе 

сотрапзоп. А^е сопзюег !Ьезе !Ьетез аз 1! ГОИОУУЗ: 
Ке1а!юпзЬ1р \укЬ !Ье па!ига1 апс! зос1а1 епупоптеп!, т те ех!еп! 
!о \уЬюЬ реорю 5еек !о сЬап§е апс! соп!го1 ог Пуе т Ьагтопу ЛУШГ 

!Ье1г па!ига1 апс! зос1а15иггоипсНп§5; 
Кою оГ шсНуюиаю апс! §гоирз, т т е ех!еп! !о ууЬюЬ зос1а1 
ге1а!юп5П1р етрЬа512е тсНуюиа1 п§п!5 апс! гезропзюШНез ог §гоир 

§оа1з апс! соНесйуе асхюпз; 
Ро\уег сНзхпЬихюп т зосюху, т !Ье ех!еп! !о \уЬюЬ ролуег т а 
зосюху 13 сНзхпЬихес! ЬюгагсЬюаНу ог т а тоге е§аПхапап ог 

раг!1С1ра!1Уе газЬюп; 
Ке1а!1Уе шрогсапсе оГ гиюз, т !Ье ех!еп! !о УЛПСЬ ЬеЬауюг 15 
ге§и1а!ес! Ьу гию5,1а\У5 апс! гогта1 ргосес!иге5 ог Ьу отег гасгогз 

зисЬ а5 итяие С1гсит5!апсе5 апс! ге1а!юп5Ь1р5; 
- Т ш е регсер!юп апс! !а5к5,т т е ех!еп! !о \уЬюЬ реорю ог^ашге 

теп хтге Ьа5ес! оп 5еяиеп!1а1 айепхюп !о 5т§1е !а5к5 ог 51ти1!апеои5 

айепхюп !о т и Ш р ю !азкз. 
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А! Пгз! §1апсе, !Ьезе !Ьетез зеет хо герПса!е Ног5хес1е'5 сНтеп5юп5, 

Ьи! сю5е апа1у5е5 зи§§ез!5 !Ьа! те охЬег тос!е15 5егуе !о атрНгу, с1апгу 

апс! т 5оте са5е5, гер051!юп сНтеп5юпз зо !Ьеу аге тоге геюуап! гог те 
сопхетрогагу ууогкрюсе. 

7/1/5 м>огк м>аз зирроПей Ъу 1ке рго}ес1 „Ро$1-1>ос1ога181шИез т 

Есопотгсз: ТгаШп§ рго§гат /ог еШе гезеагскегз - 8РОТ)Е" со-

(ипйей/гот 1ке Еигореап 8ос1а1Гипй гкгощк (ке Веге1ортеШ о/ 

Нитап Кезоигсез Орегаююпа! Рго§гатте2007-2013, соШгас( по. 

Р08БК Ш89/1.5/8/61755.) 
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ОРГАНИЗАДИОННО-УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ 

НА ЕТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ 

В БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Гл. ас. д-р Емилия Стоянова 

Висше училище международен колеж „Албена" 

Етичното поведение в организациите е водещ фактор за удовлетво

реност както на клиенти, така и на служители, повишаващ ефективност

та от трудовия процес и подобряващ перспективите за бъдещо развитие 

на бизнес единиците. Културно-историческото минало на българите, как

то и нарастващата икономическа криза, обуславят отсъствието на обуче

ние по етично поведение в компаниите. Това се дължи преди всичко на фак

та, че ролята, която фирмената политика по етично поведение би следвало 

да осъществява, за осигуряване на благоденствие, все още изглежда непо

нятна за българския бизнес. 
Настоящият доклад има за цел да предложи отговори на редица 

въпроси, касаегци организационно-управленските аспекти на етичното по

ведение в българските организации. За постигане на така формулираната 

цел, авторът си поставя следните задачи 1) Да характеризира кратко 

понятията, свързани с етичното поведение в организациите; 2) Да опише 

факторите, въздействащи върху етичното поведение в бизнесите по све

та; 3) Да анализира мисловните модели, подтикващи мениджърите към 

чеетични действия; 4) Да изложи примери за етични предизвикателства, с 

които се сблъскват българските мениджъри, както и да им предостави 

практически насоки за обучение по етично поведение в техните компании. 

Ключови думи: бизнес етика, мениджмънт, етично поведение 

1. Кратка същностна характеристика на понятията, 

свързани с етичното поведение в организациите 

Понятието етика може да бъде дефинирано като „набор от морал

ни принципи, който поставя стандарти за добро и лошо, правилно и непра

вилно в поведението на даден индивид"
1
. Етиката осигурява принципи, 

които ръководят поведението и помагат на хората да правят морални 

избори, когато са налице няколко алтернативни варианта на поведение. В 

практически аспект, етичното поведение в бизнеса е онова, което се 

1
 Тгеуто, Ь. Шзоп, К. Мапа§т§ Визтезз Ет1сз. 3

1й
 ЕйШоп, ИешУогк, МИеу, 2003. 
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приема за „добро" и „правилно", като срещуположност на „лошото" и 

„погрешното" в контекста на управленския морален стандарт. 

Според Д. Сотирова, етиката е и „описание на моралното пове

дение посредством три езика- на ценностите, поведението и принци

пите"
2
 - от които принципите са най-важният език за бизнеса и 

мениджърската практика. Това означава, че ръководителите следва 

да задават някаква политика на организацията си и да я управляват 

от гледна точка на общи правила. Както твърди Сотирова, повечето 

типични управленски действия не могат да се извършват ефективно и 

етично, без да се опират на определени принципи. 

От друга страна, доц. Драмалиева подчертава необходимостта 

от формиране на „адекватна ценностна система у бизнес агентите"
3
, 

защото от това до голяма степен зависи опазването на нормите във 

фирмите. А създаване и развиване на здрава ценностна система не 

може да се осъществява без съдействието на ръководителския екип. 

Затова, при незачитане на определени етични правила и последващи 

проблеми, отговорността носят предимно мениджърите. 

В организационно-управленски аспект, за българския бизнес 

възникват редица въпроси. На първо място: Кои са факторите, въздей

стващи върху етичното поведение в организациите в световен ма

щаб; Какви са мисловните модели, които подтикват мениджърите към 

неетични действия? В тази връзка - какви са предизвикателствата 

пред българските мениджъри? Съответно, какви практически насоки 

могат да им бъдат предоставени, за да пристъпят към ефективно 

обучение по етично поведение в своите компании? 

Както е посочено и във въведението, настоящият доклад има за 

цел да предложи отговори на така формулираните въпроси, както и да 

даде основа на дискусии, свързани с етичното поведение в българс
ките организации. 

2. Фактори, въздействащи върху етичното поведение 

в организациите 

Моделът на Шермерхорн обобщава в табличен вид факторите, 

оказващи въздействие върху етичното поведение на индивидите в 
организациите (виж фиг. 1). 

Сотирова, Д. Бизнес етика. Луксът, който си заслужава без да струва много. Изда
телство на НБУ, София, 2009, с. 149. 

Драмалиева, В. Бизнес етика и мениджмънт. Мениджмънт и лидерство. Издателство 
на НБУ, София, 2008, с. 167. 
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От изведения модел са видни основните фактори, въздействащи 

върху етичното поведение в организациите, а именно - личността на 

мениджъра, организацията и нейните характеристики, както и особе

ностите на външната среда. 

Мениджърът като личност: 

- Семейни влияния/произход 

- Религиозни ценности 

- Лични стандарти 

Организация: 

- Политика и етичен кодекс 

- Поведение на ръководителите 

- Организационна култура 

Етично мениджърско 

поведение 

Външна среда: 

- Правителствени регулации 

- Обществени норми и ценности 

- Етичен климат на индустрията 

Фиг. 1. Фактори въздействащи върху етичното поведение 

в организациите, (адаптирана по 8сЬегтегпогп, X, 

Мапа§етеп*,
 Т
оЬп \УШеу & 8опз, 2005, р. 65) 

Личността на мениджъра. Семейната среда и произход, рели

гиозните ценности, личните морални стандарти и нагласи, финансова

та позиция и др. въздействат върху етичното поведение на личността 

в организацията при всички обстоятелства. 
Мениджъри, на които им липсва солидна етична основа, вземат 

решения, които варират според конкретната ситуация, тъй като са 

водени предимно от личната изгода. Ръководителите, притежаващи 

стабилни етични убеждения, висок морален стандарт и стратегии за 

етично вземане на решение, са по-последователни и убедени в дей

ствията си. Техните решения се основават преди всичко върху почте

ността, честността и самоуважението, осигуряващи т. нар. „котви на 

етичността" които подпомагат индивидите да вземат правилни ре

шения, когато обстоятелствата са противоречиви и притискащи. 

Трудността за мениджъра да следва етична линия на поведение 

често произтича от неясните ценности в образователните институции 

и обществото, с което взаимодейства. Показателен е случаят на обу

чение на студенти по бизнес администрация в С А Щ от лектора Иван 

Боески, известен като „царят на арбитражистите". В своя лекция той 

твърди, че алчността е естествен процес: „Алчността е здравослов

на. Можете да бъдете алчни и в същото време да се чувствате доб

ре"
4
. Студентите приветстват тази лекция с бурни аплодисменти и 

4
 ЗтИЬ, А. Ш 1 31гее1'з Ои1га§еоиз РоПипез. Езяшге, Арп! 1987, р. 73. 
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смях. Не след дълго, Боески е арестуван, подложен на съдебен про

цес, осъден и изпратен в затвора за търговия с вътрешно-фирмена 

информация. 
Организацията е вторият фактор, оказващ влияние върху етич

ността на работното място. Това, за което ръководителите наказват 

или възнаграждават служителите си, въздейства пряко върху реше

нията и действията на подчинените. Очакванията и подтиците на ко

легите, както и груповите норми имат сходно въздействие. Освен това, 

официалната фирмена политика, правилникът за вътрешния трудов ред 

и етичният кодекс на компаниите, подпомагат етичното поведение. 

Външната среда е третият основен фактор, който влияе върху 

етичното поведение чрез правителствените закони и регулации, об

ществените норми и ценности. Типичен пример за нашата държава е 

криминализирането на деянието „неплащане на социални и здравни 

осигуровки от работодателя" и тенденцията за повишаване размера 

на паричните санкции при неспазване изискванията на местните инс

пекции по труда и службите на трудова медицина от българските ра

ботодатели. 
От съществено значение е и характера на конкуренцията в инду

стрията, в която фирмата оперира. Твърде често, натискът от страна 

на конкурентните компании в съответния бранш, правят невъзможно 

ефективното фунциониране на фирми с високи етични стандарти. От 

една страна, това се дължи на високата цена, която компанията зап

лаща за мероприятия, свързани с корпоративната социална отговор

ност, а от друга - на нелоялните практики в бранша, противоречащи 

на стандартите за етично обслужване на потребителите. 

3. Мисловни модели, подтикващи мениджърите 

към неетични действия 

Какво подтиква разумните и отговорни личности да предприе

мат неетични действия? Според С. Джелерман, съществуват поне 

четири мисловни модела
5
, тласкащи мениджърите към допускане на 

компромиси с етичността. 
На първо място това е убеждение, че предприетите действия не 

са непременно незаконни. Това се базира на схващането, че поведе

нието на един индивид е приемливо, когато ситуацията е противоре

чива или подвеждаща. В случаите на критични обстоятелства, когато 

5
 ОеИегтап, 3. \УЬу „ОоосГ Мапа§егз Маке Вас! ЕШ1са1 СЬоюез. Нагуагс! Визтезз 

ЯеУ1е\у, Уо1. 64, Д11у-Аи§из1, 1986, рр. 85-90. 
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правилността на дадено решение е трудно да бъде преценена, то етич

ното разрешение на проблема изглежда твърде семпло: Когато съще

ствува колебание дали да се пристъпи към дадено действие, то 

не бива да бъде предприемано. 
Друго битуващо схващане в съзнанието на един предприемач е: 

„това действие е полезно за всички заинтересовани страни". Посочено

то схващане включва погрешното убеждение, че ако съществува обла

годетелствана страна от съответното поведение, то действията съдей

стват за постигане на целите както на индивидите, така и на организаци

ята като цяло. Преодоляването на този мисловен модел, зависи както от 

способността на мениджъра да се абстрахира от краткосрочните резул

тати в името на дългосрочните ползи, така и от фокусирането не само 

върху резултатите, но и върху средствата за тяхното постигане. 

Често наблюдавана грешка в мисленето на собствениците на 

бизнес е схващането, че никой не би разбрал за предприетото неетич-

но действие. Презумцията е, че ако действията не бъдат разкрити от 

държавата или нейните териториални структури; от клиентите, биз-

неспартньорите и пр., то в дейстствителност не е извършено престъпле

ние. Неизискването на отговорност в организациите, нереалистично 

високо поставените цели към служителите или незаинтересованите 

към поведението в организацията мениджъри, провокират подобно 

мислене. В тези случаи най-доброто решение би било чрез фирмена

та политика да се внедри правилник и/или етичен кодекс, според кой

то подобни действия да бъдат санкционирани. 
Четвъртата предпоставка за неетично поведение на ръководи

телите, е погрешното убеждение, че организацията на всяка цена би 

застанала в негова защита. Това олицетворява погрешното разбиране 

за лоялност към бизнес-собствениците. Индивидът е възприел ста

новището, че интересите на организацията стоят над интересите на 

всички останали заинтересовани страни. В замяна, ръководителят 

счита, че топ-мениджърите ще толерират това поведение и ще го пред-

пазятот санкции. Но лоялността към дадена организация не е прием

ливо извинение за неподходящо поведение; то не бива да стои над 

законите и утвърдените морални стандарти. 

4. Етични предизвикателства пред българските мениджъри 

Мениджърите на организации в България често се сблъскват с 

необходимостта от вземане на решения, нарушаващи етичните стан

дарти в бизнеса. Ето някои от тях: 
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Дискриминация - в случаите, в които ръководителите отказ

ват да назначат или повишат служител, поради неговата расо

ва или етническа принадлежност, религия, пол или друг не

уместен критерий при вземане на решение за дадено работно 

място. Твърде характерни за нашата страна са ситуациите с 

кандидати за работа от малцинствени групи, както и репре

сивната безработица в регионите, където жителите с българ

ски произход представляват незначителна част от местното 

население. 

Сексуален тормоз - наблюдава се както на работните места, 

гака и в някои учебни заведения в страната, за което все още не 

са изведени официални статистически данни. Най-често среща

ният вид манипулация е изискване на сексуални услуги като сред

ство за постигане на съответна позиция в дадена компания. 

Корумпираност - приемане или даване на подкуп в замяна на 

извършване на услуга в полза на бизнеса или дадено служебно 

лице. За съжаление, практиката в България изобилства от слу

чаи, в които даден бизнес проект не може да бъде придвижен 

към реализация, без да бъдат облагодетелствани отговорните 

по проекта институции и/или лица. Това възпрепятства интере

сите не само на компаниите, но и на обществото като цяло. 

Нарушаване правата на потребителя с цел икономическа из

года. Изразява се в предоставяне на конфиденциална инфор

мация за клиенти на трета заинтересована страна. Често се 

наблюдава като нелоялен маркетингов подход на компании, 

изискващи от бизнес организации, Н П О или правителствени 

структури, данни за потенциални клиенти. 

Злоупотреба с фирмени ресурси - широко разпространена прак

тика в българските компании, където за лични цели биват из

ползвани материални, информационни или комуникационни сред

ства, принадлежащи на съответната компания. 

5. Практически насоки за обучение по етично поведение 

в българските компании. 

Обучението по етично поведение подпомага служителите да 

разберат етичните аспекти на решенията, които те вземат в хода на 

своята работа. От друга страна, то влияе върху процеса на усвояване 

на етични стандарти в обслужването и ежедневното им трудово пове

дение. 
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Подходящ формат за етично обучение в българските компании 

е провеждането на практически тренинги и работни уъркшопове, пред

лагащи усвояване на етични принципи в процеса на вземане на бизнес 

решения. Все повече образователни институции и организации за прак

тическо обучение по света, включват в своите програми дисциплини, 

насочени към етичното поведение в бизнес-единиците. Обучението 

на работещите в българските компании следва да е насочено не само 

върху разграничаването на правилно поведение от неправилно, а пре

димно върху етичните дилеми и казусите в бизнес практиката. 

Редица етични проблеми произтичат от необходимостта да се 

вземат скоростни работни решения под времеви и конкурентен на

тиск. Обучението по бизнес етика би подпомогнало служителите да 

се справят успешно в критични ситуации, които изглеждат подвласт

ни на моментни обстоятелства. В тази връзка Шермерхорн предлага 

работен лист със седем етапа
6
, които да подпомогнат процеса на взе

мане на решение при възникнала етична дилема: 
Етап 1: Разпознаване на етичната дилема в бизнес ситуацията. 

Етап 2: Събиране и оценка на фактите. 
Етап 3: Идентифициране на алтернативните варианти за дей

ствие. 
Етап 4: Проверка на алтернативите: Законно ли е действието? 

Коректно ли е? Какви и за кого са ползите от даденото 

действие? 
Етап 5: Вземане на решение, коя от разгледаните алтернативи 

да бъде последвана. 
Етап 6: Повторно преосмисляне на решението чрез задаване на 

следния „сигнален" въпрос: Какви ще бъдат последст

вията, ако бизнес решенията и действията бъдат отра

зени от местните и/или националните медии? 

Етап 7: Действие. 

В заключение може да се добави, че назависимо от трудности

те, през които преминават българските мениджъри, те могат да по

черпят опит от чуждестранната практика. Етичните предизвикател

ства съпътстват всички икономики и дейности по света, но правилно

то им преодоляване винаги повишава ефективността им. Затова и 

ролята на обучението по етично поведение за целите на бизнеса след

ва да се превърне в ключов елемент на организационно-управленска-

та философия на българските компании. 

6
 ЗсЬегтегЬогп, I Мапа§етеп1,1оЬп МИеу & Зопз, Ие^ Уогк, 2005, р. 68. 
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СРАВНИТЕЛЕН ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТЕОРИИТЕ 

ОТ КЛАСИЧЕСКИЯ ПОДХОД И ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В СЪВРЕМЕННАТА 

БИЗНЕС ПРАКТИКА 

Благица Иованова 

Университет „Гоце Делчев"Щип, Р. Македония 

Теорията на управлението, както е добре известно, се развива, успо

редно сразвитието на стопанските отношения. Наред с това, в теорията 

на управлението има ясно обособени школи и направления, изразяващи соб

ствено мнение, позиции и отношение на авторите - създатели на отделни

те школи. Едно от основните и най- характерните направления е класичес

кия подход. Въпреки, че основните мнения и позиции на авторите от този 

подход са създадени преди повече от 120 години, следва да се посочи, че 

някои от съжденията им биха могли да се приложат в практиката и в 

момента. Цел на доклада е да направи сравнителен анализ на основните 

автори от тази теория и да посочи кои от определените от тях правила 

биха подпомогнали бизнес управлението в настоящето. 

Ключови думи: бизнес управление, класически подход, производител

ност, стопански отношения, теория науправление. 
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Въведение 

Управлението на организациите има статут на наука вече пове
че от 100 години. В този период, управленската мисъл се променя 
съобразно околната среда и наличието на изисквания от страна на 
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тази среда - това от една страна, а от друга страна -при всички случаи, 
управленската мисъл отразява основните потребности на самата орга

низация от начина на управление, от внедряване на иновационни идеи в 

управленската практика и пр. Така например, ако преди малко повече от 

100 години, от съществено значение е измерването чрез хронометраж на 

дейността на служителите и работниците, то в днешно време - като мно

го по-добър вариант се приема управлението на производителността чрез 

допълнителна мотивация. Все пак, може да се каже, че не всички идеи 

на управленската мисъл от края на XIX век и началото на X X век са 

остарели, като в настоящия доклад ще се покаже възможността за из

ползване на някои от идеите на представителите на класическия ме

ниджмънт при управление на съвременната организация и повишаване 

на производителността. Предвид краткия обем на доклада, в него, ще 

бъде акцентирано върху труда и принципите на Тейлър и Емерсън. 

1. Кратка характеристика на приноса на класиците 

на научния мениджмънт 

Може да се твърди, че без приноса на четиримата класици на 

научния мениджмънт, учени и практици - Фредерик Уинслоу Тейлър, 

Анри Файол, Харингтън Емерсън и Хенри Форд, не би бил възможен 

възхода на съвременната наука за управлението. Следва да се посо

чи, че те, с изключение на Форд, създават своите толкова сходни и 

допълващи се концепции за научното управление „съвършено незави

симо" един от друг.
1
 Една от общите им черти е това, че те творят в 

края на XIX век и началото на X X век, като научните им постижения 

обогатяват научния мениджмънт. Превръщайки се в класически, те и 

цо днес не са загубили своята актуалност.
2 

2. Възможности за използване на идеите на класиците 

в съвременния мениджмънт 

Науката за управление като база се свързва с Фр. Тейлър.
3
 Спо

ред него, научното управление е еволюция, а не - изобретение, като 

появата му е естествена последица от комплексното действие на 

множество фактори от различно естество. Според Тейлър, главна зада-

1
 Христов, С. Еволюция на управленската мисъл. ИК „Сита- МБ", Варна, 1994 с 
12. 

2
 Андреева, М. Основи на управлението. Стено, Варна, 2003, с. 30. 

3
 Златев, В. Мениджмънт без граници. Стопанство, София, 1999, с. 28. 

214 



ча на управлението трябва да бъде осигуряването на максимална печал

ба за предприемача, но заедно с максимално благосъстояние на всеки 

зает в предприятието работник. На практика, това е и първия принцип, 

който може да се приложи в съвремието- видно е, че този принцип сери

озно отразява възможността на предприятието да реализира на практика 

своята социална отговорност, като пък последната е в основата на фор

миране на добрия имидж и благополучие на организацията. 

Друго научно откритие - задължението на администрацията да 

изработи научния фундамент за промяна на остарелите методи на 

ръководство с нови, да извършва подбор на работниците и да се гри

жи за тяхното обучение, да осигурява „сърдечно сътрудничество" с 

тях, да установява справедливо и почти равномерно разпределение 

на труда и оттоворността между администрацията и работниците на 

Тейлър - също намира съществена приемственост в съвремието, при 

това - в светлината както на иновационните теории, така и в светли

ната на фирмената култура. Има се предвид, че промяната в органи

зацията от съвременния мениджмънт се схваща като реинженеринг 

или организационна иновация, а тя осигурява конкурентно предимство, 

а от друга страна - гъвкавата фирмена култура изисква ново отноше

ние към сътрудничеството в организацията. 

Тейлър разглежда фактическите условия на работа, изискващи 

научни методи за управление на производството, в своята втора по 

значимост фундаментална работа - „Основи на научното управле

ние". Тук изразът „научно управление" се употребява за първи път 

като заглавие на книга и в литературата този термин се свързва обик

новено с Тейлър. Тейлър отделя голямо внимание на заплащането на 

труда на работниците, като търси принципи и критерии за оценка на 

различните видове труд.
4
 Следва да се посочи, че Тейлър извежда 

няколко принципа, свързани с работната заплата, като според Тейлър 

всеки работник, трябва да получава точно определено задание за всеки 

ден, като всеки трябва да знае, че в зависимост от изпълнението на 

това задание ще получи подходящо възнаграждение или санкции. 

Имайки предвид значението на съвременната мотивация за персона

ла, то определено, може да се счита, че прилагането на този принцип 

на Тейлър при управление на организациите е актуален и е признак 

както за поддържане на качество на работната сила, така и за гаран

тиране на процесите на равенство и справедливост в организацията. 

Принос на Тейлър, който определено може да се използва и в 

момента е по отношение на статистическите, математическите и 

4
 Андреева, М. Основи на управлението. Стено, Варна, 2003, с. 32. 
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другите методи на управление. Тези методи намират сериозна при
емственост в редица съвременни управленски области, като напри
мер -управление на качеството, определяне на производствената про
грама и други. Разбира се, в научната теория на Тейлър има и принци
пи, които не биха могли или не би било целесъобразно да се приложат 
и момента - това са например подходите на Тейлър, свързани с опре
деляне на норми и заплащане, най- вече поради факта, че в съвремен
ността производството излиза далеч извън ръчния труд и се акценти
ра върху уменията и възможностите за боравене най -вече с 1Т. 

От много голямо значение за съвременното управление са изслед
ванията на Тейлър върху същността и организацията на управленския 
труд. Когато се занимава с администрацията, той критикува прилага
ната по негово време линейна система за управление. Следва да се 
посочи, че в съвременни условия на глобализация и дефрагментация на 
отделните дейности на фирмата, линейната система на управление дей
ствително не е сред най -успешните. Тейлър, за първи път доказва 
необходимостта от отделяне на функционалната власт от йерархична
та и от обособяване на специализирани звена (отдели) занимаващи се с 
една или малък брой управленски функции, свързани помежду си. Иде
ята за функционално управление за времето си била изключително про
гресивна и е крачка напред в развитието на теорията на управлението, 
като разбира се, тази идея се прилага и в съвремието - особено в ком
пании, продаващи бързо-оборотни и други стоки. 

Друг виден представител на движението за научна организация 

на труда по времето на Тейлър в С А Щ , пионер и класик на научния 

мениджмънт е Харинпън Емересън (1853-1931 г.).
5
 X. Емерсън е един 

от най-последователните привърженици на Тейлър. Единствено по-

съществено различие между тях е това, че Тейлър е привърженик на 

функционалната организация на управлението, а Емерсън е убеден в 

предимствата на линейната система. 

Принципите на Емерсън се различават от тези на Тейлър, като 

тук - подобно на Тейлър - могат да се приложат повечето от тях в 

съвременното управление. Кратък коментар на приложимостта на тези 

принципи е както следва: 
точно поставени идеали или цели; в съвремието, точното по

ставяне на целите и приобщаване на кадрите към тях е необ

ходимо условие за подобряване на производителността на фир

мите и наетите лица. Без целеполагане, компанията не може 

да постигне успех; 

5
 Андреева, М. Основи на управлението. Стено, Варна, 2003, с. 33. 
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здрав смисъл на дейността. Този принцип се свързва донякъ
де с предходния, като следва да се посочи, че здравия смисъл 

на дейността е определящ и по отношение на средствата на 

акционерите - нещо, на което съвременните „стейкхолдъри" 

държат особено много; 
компетентна консултация. Сложността и турбулентността на 

съвременната среда изискват от компаниите да използват 

външни консултанти, които да им помагат при необходимост-

така, съвременните фирми използват консултанти в сферата 

на кредитирането, проектното финансиране и други; 

дисциплина; този принцип обаче е един от тези, които трудно 

биха могли да бъдат приложени в практиката в съвремието. 

Това е така, тъй като персоналът изисква мотивация за дейнос

тта си, а не принудително налагане на дисциплина; 

справедливо отношение към персонала; принципът на справед

ливостта е заложен в редица съвременни етични кодекси- този 

принцип осигурява мотивация и удовлетвореност на персонала; 

бърз, сигурен, пълен, точен и постоянен отчет - отчетността в 

съвремието е едновременно нормативно изискване - от една стра

на, а от друга страна -тя позволява на компаниите да вземат 

адекватни решения, предвид огромните потоци от информация; 

диспечеризацията се прилага в различни сфери от съвремен

ното управление, заедно с установяване на норми и разписа

ния - така например, тя се прилага по отношение на логисти-

ката, производствената програма и други; 

нормализирането на условията е принцип, който е заложен и в 

законовите норми, регулиращи трудовите отношения, като в 

това число, този принцип има значение за удовлетвореността 

от труда, за спазването на отделните изисквания и за задър

жане на „качествените кадри" в компанията; 

писани стандартни инструкции -имайки предвид, че съвремен

ната компания всъщност е сложна система, то яснотата при 

инструкциите съдейства за подобряване на прозрачността при 

управлението и носенето на отговорност; 
възнаграждение за производителност - това възнаграждение 

е свързано с мотивацията, а без мотивация, съвременната ком

пания е обречена на провал. 

Заключение 

Докато Тейлър, започвайки своята изследователско-организаци-

работа през 80-те години на XIX в., с анализиране работата на 
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отделния работник и отделната машина, си остава в границите на рабо

тилницата или цеха, Емерсън за първи път поставя въпроса за ефектив

ността на производството в широк мащаб. Следва да се посочи, че 

концепцията на Тейлър е много по-дискутивна в сферата на научния 

мениджмънт - така например - на широка и емоционална дискусия се 

подлагат принципите на Тейлър за справедливо заплащане - според из

работеното и според индивидуалния принос на всеки работник. Следва 

да се посочи, че индивидуалния принос на всеки работник е проблемна 

тема и в съвремието, тъй като в някои сфери - например - сферата на 

услугите или обслужването, този индивидуален принос много трудно 

може да се измери. По аналогичен начин, доста трудно може да се 

измери възможността за анализ на оценката, когато става въпрос за 

екипна работа - особено - при създаване на софтуерен продукт, в сфе

рата на медицината, здравеопазването и други. 

Концепцията на Тейлър не обхваща едно цялостно предприятие с 

неговите разнообразни производствени цехове, различни функции и 

специфична управленска структура. Понятието „производителност" 

или „ефективност" е главното, което Емерсън внася в науката за уп

равлението, като под ефективност той разбира максимално изгодно

то съотношение между съвкупните загуби и икономическите резул

тати. Емерсън въвежда този термин като основен за усъвършенства

не на организацията и на основата на този термин именно са формули
рани неговите принципи. 

X. Емерсън поставя въпроса за научното управление по-широко 

- той изисква не само рационална организация на управление на от

делната фирма, но говори за ефективността като цяло - в промишле

ността, транспорта, в държавното управление, в личното стопанство. 

Той изгражда методика за определяне на ефективността и за рацио

нална организация на всяка целесъобразна човешка дейност, разглеж

дайки ефективността като борба срещу всякакви загуби в производ

ството и обществения живот. Така той обосновава необходимостта и 

целесъобразността от прилагането на системен и комплексен подход 

при решаването на сложните задачи в управлението. Емерсън съзна

телно избира само принципите, без да разглежда методите и формите 

на организацията, които са строго конкретни. Това именно му позво

лява да направи такива обобщения за научното управление, които не 

са загубили своята актуалност и днес - и както стана ясно от напра

вения анализ, успешно могат да бъдат прилагани в практиката на 

съвременните предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ЛЕЧЕБНИТЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА П О М О Щ 

Гл. ас. Райна Петрова 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" 

Един от решаващите фактори за повишамане на конкурентнос-
пособността и ефективността на продуктите и услугите в съвремен
ните пазарни условия е качеството. Качеството на продуктите, услу
гите и дейностите като понятие може да се разглежда в различни 
аспекти, което е довело до формулирането на различни дефиниции за 
него. При определянето му няма единни критерии и параметри. Някои 
характеристики на качеството са количествено измерими, а други са 
резултат на субективна оценка. Първият аспект, в който се разглежда 
качеството са техническите характеристики на продуктите и услуги
те. Друг аспект, в който се дефинира качеството е неговата способ
ност за удовлетворяване потребностите на клиентите. Съществено 
значение имат също и дейностите, осъществявани в предприятията с 
цел осигуряване на конкурентноспособност чрез качество. 

При определянето на качеството в съвременните условия се на
блюдава тенденция на преместване на акцента от подход, включващ 

структурите в предпиятието, към подход, концентриран върху клиен
та и процеса на неговото обслужване. От гледна точка на управлени

ето на предприятието чрез качеството се оказва влияние на всяка 
дейност и на всеки процес. В основата на втория подход е защитата 

на интересите на клиента. В тази връзка се дава възможност за 

възприемане на дефиницията за качеството според 180 (1п1;егпа110па1 

Ог§ап1запоп Гог ЗхапдагсНгатюп) - международен орган, отговорен за 
създаване на понятия и методи, отнасящи се до качеството. Според 

посочения орган качеството[1] е: „съвкупност от свойства и характе
ристики на обекта, които имат отношение към неговата способност 

за удовлетворяване на установени и предполагаеми потребности" Тази 
дефиниция е приложима само в случай, че потребностите и очаквани

ята на клиента са известни и качеството е свързано с определени 
критерии. 

Разглежданата дефиниция за качеството може да се адаптира 
както към сферата на материалното производство, така и към здра
веопазването. 
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В системата на здравеопазването се разграничават четири типа 

качество[3, 625с.]: 
• Желано качество - налице са определени критерии, чрез които 
може да се оцени неговото съответствие с предоставеното 

качество; 
Очаквано качество - формира се на базата на здравните нуж
ди, но също така зависи и от предишния опит на пациента при 

получаване на медицинска помощ; 

• Предоставено качество - това качество, което пациента по

лучава реално; 
• Изпитано от пациента качество - зависи едновременно от очак

ваното качество и от предоставеното качество. 

Пациенти 

очаквано 

изпитано 
качество 

Здравни 
професионалисти 

желано 
качество 

предоставено 

Фиг. 1. Взаимовръзки между пациенти - здравни 

професионалисти - качество на услугите 

Между посочените типове качество на медицинската помощ, 

пациентите и здравите професионалисти съществуват взаимовръзки. 

В тази връзка е необходимо разработването на методи за изучаване 

на очакванията на пациентите. 
Понятието „качество на медицинката помощ" е едно от основ

ните в здравеопазването, така както качеството на работа в система

та на здравеопазването детерминира нивото на здравето и качество

то на живот на населението. 
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При дефинирането на понятието „качество на медицинската по

мощ" се открояват следните съществени моменти: 

представлява процес на взаимодействие между лекар и паци

ент, обусловен от медицинските технологии, намаляването на 

риска от прогресиране или поява на нови заболявания, оптимал

но използване на ресурсите, осигуряване на удовлетвореност; 

съвкупност на резултати от профилактиката, диагностиката, 

лечението на заболявания, определени от потребностите и ос

новани на постиженията на медицинската наука и практика; 

• съвкупност от характеристики, потвърждаващи съответстви

ето между оказаната медицинска помощ от една страна и по

требностите на пациента, неговите очаквания и съвременното 

ниво на развитие на науката от друга страна; 

представлява свойство, удовлетворяващо търсенето на пацие
нта; 

• съвкупност от свойства или характеристики на услугата, чие

то равнище се формира от производителя при нейното оказва

не с цел удовлетворяване на установени или предполагаеми 
потребности. 

При конкретизиране на характеристиките на качествената ме

дицинска помощ трябва да се има предвид, че те са различни от глед

на точка на пациентите, медицинските работници, управляващите и 
инвеститорите. 

Характеристиките на качествената медицинска помощ от глед

на точка на пациентите са: вежливост на персонала, облекчаване на 

симптомите на заболяването, функционално подобрение. 

Характеристиките на качествената медицинска помощ от глед

на точка на медицинските работници са: съответствие на оказаната 

помощ със съвременните технически постищения и свободата на дей
ствие в интерес на пациента. 

Характеристиките на качествената медицинска помощ от глед

на точка на управляващите и инвеститорите се свеждат до ефектив

ното използване на фондовете в системата на здравеопазването, съот

ветстващо на стандартите за използване на медицинските ресурси. 

Основните компоненти на качеството на медицинската помощ 
могат да се обобщят в следните групи [2, 70с.]: 

• резултативност - медицинската ефективност може да се кон
кретизира като външна и вътрешна: 

^ Външната медицинска ефективност изразява съотношение

то между фактическото въздействие в резултат на меди-
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цинските дейности и максимално възможното, основано на 
последните достижения на науката и технологиите. 

^ Вътрешната (икономическа) ефективност измерва рационал

ното използване на ресурсите. Представлява най-ниското 

равнище на стойност на медицинската помощ, без това да 

доведе до снижение в нейната резултативност. 

• оптималност - изразява се в оптимално съотношение на раз

ходите в здравеопазването и постигнатите резултати при по

добряване на здравето на населението; 

• адекватност - удовлетворяване потребностите на населението; 

• приемственост — съответствие на реално оказаната помощ с 

очакванията на пациента; 

• законност - съответствие на оказваната медицинска помощ с 

етичните принципи, закони, норми и правила; 

справедливост - законообосновано разпределение на оказва

ната медицинска помощ сред населението; 

• приемственост - изразява се в степента на съблюдаване на 

координацията и осигуряването на необходимо въздействие в 

процеса на оказване на медицинската помощ; 

научно-техническо равнище - степента на приложение на 

съвременните технически познания; 

• достъпност - наличност на необходимите видове медицинска 

помощ; 

• своевременност; 

• безопасност - изразява се в степента на риск. 

Медицинската помощ представлява процес на оказване на 

целесъобразни трудови дейности от медицинските работници, които 

да удовлетворяват потребността от съхраняване или укрепване на 

здравето. 

В разглеждания аспект качеството на медицинската помощ мо

жем да определим като комплекс от лечебно-диагностични, терапев

тични и профилактични мероприятия, проведени по предварително 

определени технологии с цел постигане на положителен резултат и 

удовлетворение по отношение на здравето и процедурите, съобразено 

с актуалното състояние на медицинската наука, при най-добра цена 

за същия резултат, минимален риск и хуманност на здравните грижи. 

Повишаването на качеството в системата на здравеопазването 

има решаващо значение за подобряване на здравето и качеството на 

живот на населението, както и за осигуряване на ефективно развитие 

на здравните заведения и повишаване на тяхната конкурентноспособ-
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ност. Проблемът за качеството в системата на здравеопазването се 

характеризира с висока степен на сложност, тъй като върху качество

то оказват влияние голям брой взаимносвързани фактори, проявява

щи се във всички фази на здравната и лечебната дейност. Сложност

та на разглеждания проблем произтича и от предпоставката, че всяка 

медицинска услуга има строго индивидуален характер. 

Сред проблемите на българското здравеопазване в условията 

на продължаваща реформа изпъква на преден план проблема за каче

ството на медицинската помощ. Промените, засягащи здравеопазна-

та сфера се проявяват силно и в болничните лечебни заведения. На

лагането на конкурентни взаимоотношения между здравните заведе

ния допринасят за поддържането на равновесие между предлагането 

и търсенето. Във връзка с това, управляващите в здравните заведе

ния се ангажират с търсене на начини за подобряване на качеството. 

Чрез подобряване на качеството би се повишила сигурността на здрав

ните грижи и би се подобрила професионалната ефективност от рабо

тата на персонала. 

В последните години в България въпросите за осигуряването на 

качествена медицинска помощ се изостриха и причините за това мо

гат да се систематизират в следните групи: 

1. Причини от икономически характер: 

• понижаване на жизненото равнище на населението; 

• недостатъчно финансиране на здравеопазването; 

• формиране на „сенчест" пазар на медицински услуги в 

държавните и общинските лечебни заведения. 

2. Причини от организационно-правен характер: 

отсъствие на единен подход при формиране на инструменти 

и механизми за осигуряване на качество на медицинската 

помощ; 

• голям относителен дял на субективния елемент при контро

ла върху качеството на медицинската помощ; 

• отсъствие в законодателството на ясно разпределение на 

правомощията между участниците в системата на контрол. 

За оцеляването на лечебните заведения е необходимо да се ре

шат проблемите, свързани с осигуряване на качествена медицинска 

помощ. Осигуряването, поддържането и непрекъснатото подобрява

не на качеството на услугите, предоставяни от лечебните заведения 

може да се постигне чрез цялостно усъвършенстване на всички ас

пекти на дейността на тези заведения. Тези предпоставки определят 

необходимостта от прилагане на Системи за управление на качество-
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то в сферата на здравеопазването и в частност в лечебните заведе

ния за болнична помощ. 
Осигуряването на качество се определя [2, 66с] като процес на 

формиране на необходимите свойства и характеристики на медицинс

ката помощ при нейното оказване, а също така и поддържане на тези 

характеристики на необходимото равнище. Качеството на медицинс

ката помощ се осигурява винаги при тясното взаимодействие с ней

ните потребители. 
В тази връзка за осигуряване на качеството на медицинската 

помощ трябва да бъдат налице следните условия: 

1. Фундаментална база (материална база, персонал и др.), опре

деляща основата за оказване на качествена медицинска помощ. 

2. Организационна структура и управление на лечебното заведе

ние, които допълват фундаменталната база и позволяват реализира

нето на възможности по отношение на качеството на медицинската 

помощ. 
Основните елементи на механизма на осигуляване на качестве

на медицинска помощ, лежащи в основата на изграждането на Систе

ма за управление на качеството в лечебните заведения за болнична 

помощ са: 
1. Събиране на информация за компонентите на качеството на 

дадено йерархично равнище (работно място, подразделение, болнич

но отделение, ЛЗБП). 
2. Анализ на получената информация. 

3. Вземане на управленски решения на основата на получената 

информация, които са насочени към създаване на благоприятни усло

вия за оказване на медицинска помощ. 

4. Контрол върху изпълнението на взетите решения. 

5. Анализ на ефективността на управленските решения. 

6. Провеждане при необходимост на коригиращи действия - търсе

не на отговорност или присъждане на награди (стимули). 

Относно посочените елементи на механизма за осигуряване на 

качествена медицинска помощ трябва да се има предвид характер

ната особеност на болничните заведения, че предлаганата от тях ус

луга е в реално време. Тази услуга не е проверена преди да бъде 

предоставена. Пациентът получава услугата в момента на продук

цията]. Следователно контролът на качеството в болницата в голяма 

степен трябва да се облегне на превенцията. 

Идеята за внедряване на системи за управление на качеството в 

здравеопазването си пробива път много по-бавно в сравнение с други 

225 



ч 
,. ̂ ^^^дюмдцДи^ааааЕ^а^Д! 

сектори на икономиката (производство, търговия и др.). Приложение

то на съвременни методи за управление на качеството определя не

обходимостта от въвеждане на специфични технологии и от транс

формация в мисленето на мениджърите и лекарския персонал. 
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ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА СОМРЬЬШСЕ ДЕЙНОСТТА 

В ПРАКТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВСКИ БАНКИ 

Ас. Недялко Вълканов, 

Икономически университет - Варна 

В банковата практика е възприето с термина „сотрПапсе" да се 
описва целенасоченото следене за съответствие при приложението 
на широк кръг вътрешни и външни правила и процедури, свързани с 
цялостната дейност на кредитните институции. Дейността „сотрПапсе" 
възниква в С А Щ през 80-те години на миналия век

1
, а в банковата 

индустрия намира първоначално приложение сред американските ин
вестиционни банки „8оютоп Вготегз", „КлсШег, РеаЬос1у & Со" и др. 
В Европа навлиза чрез 8сгпуе12епзспег Вапкуегет (Швейцарското 
банково обединение, което днес е част от групата 1ЛВ8) през 1993 г

2 

Днес такъв тип звена са обособени в рамките на всички големи све

товни банкови групи. 
За „сотрПапсе" дейност в българската банкова практика може 

да се говори едва от 10-15 години насам, а именно след придобиване
то на мажоритарния дял от банковата ни система от водещи между
народни банкови групи, предимно от страни от ЕС. Навлизането на 
чуждестранната банкова собственост провокира и въвеждането на 
нови за страната ни практики на банкиране, една от които е създава

нето на специализирано звено за нормативно съответствие (в практи
ката на повечето български банки въпросната служба носи наимено

ванията „Нормативен контрол", „Нормативно съответствие" „Нор-

1
 Според някои автори генезисът на заложените в съвременния сотрПапсе принципи 

може да се търси още в Средновековието, когато търговците започват сами да уста

новяват собствени практики и норми. С течение на времето, наложилото се през 

годините саморегулиране в някои сфери и засилването на регулаторния натиск през 

20 век водят до формирането на дейността „сотрПапсе". Вж. В1е§е1тап, О. Вш1сИп§ 

а \Уог1с1-С1а53 СотрПапсе Рго§гат: Вез* РгасНсез апс! 81га1е§1ез &г Зиссезз, И е ^ 1егзеу, 

2008, р. 49. В съвременни условия, в рамките на различните бизнес сектори сотрПапсе 

функциите варират съобразно спецификите на всеки сектор. Непроменена обаче 

остава основната функция - съблюдаване на съответствието с различните вътрешни 

и външни регулации, правила, норми и принципи. 
2
 Вачков, Ст., Л. Георгиев, Ат. Камеларов. Въведение в банковото дело. Варна, 2009, 

с. 174. 
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мативен контрол и предотвратяване изпирането на пари", „Съответ
ствие" и т.н.)

3 

Както подсказва и самото съдържание на термина "сотрПапсе" 

компетенциите на дейността се състоят най-общо от: 

1. съблюдаване правилното изпълнение на външните законови и 

подзаконови нормативни разпоредби; 

2. следене за спазването на вътрешните банкови правила и опе

рационни процедури; 

3. разглеждане на клиентски оплаквания и жалби; 

4. превенция на вътрешнобанкови злоупотреби, измами и коруп-

ционни практики; 

5. прилагане на професионално-етичен кодекс; 

6. комуникация с външни за банката организации, свързани с об

мен на информация по линия превенция на финансови пре

стъпления
4
; 

7. противодействие на изпирането на пари и финансирането на 

тероризъм; 

8. други специфични за всяка отделна банкова система функции. 

Макар и представени в твърде агрегиран вид, тези компетенции 

могат да бъдат систематизирани в две основни направления, а имен

но като: 1) базисни сотрПапсе функции (соге сотрПапсе гипстгопз) и 

2) специфични сотрПапсе функции (зресШс сотрПапсе гипсг-юпз). 

Първата група включва един по-общ набор от функции (първите пет 

от изброените), които посочени в този вид, са приложими както в бан

ковите, така и в небанковйте компании. Те могат да се асоциират с 

качеството на цялостната организационна и производствена дейност 

и крайния произвеждан продукт (в случая банковата услуга). Също 

така тези пет функции могат да се третират и като своеобразна пре

сечена точка, в която се преплитат интересите на банковите стейк-

холдери, т.е. на много широкия кръг свързани с банковата дейност 

лица-акционери, ръководство, клиенти, общество. 

Специфичните сотрПапсе функции (шеста и седма) са приложи

ми за определени дейности като например превенцията на различни 

финансови нарушения, в т.ч. и противодействието на изпирането на 

пари й финансирането на тероризъм. Интерес представлява обстоя-

3
 Представените в доклада данни, анализи и изводи, са част от по-голямо изследване 

на автора, свързано с противодействието на изпирането на пари в банковата ни 

система. 

* Като например обмяната на информация с органите на съдебната и изпълнителната 

власт по повод на постъпили техни запитвания. 
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телството,че при редица банкови организации някои сотрПапсе компе
тенции еволюират в обособяването на отделни структурни направле
ния като напр. АМЬ СотрПапсе (съответствие с мерките за противо

действие на изпирането на пари-АМЬ), Ке§и1аЮгу СотрПапсе (съблю
даване на регулаторната рамка), Ье§а1 СотрПапсе (правно съответ
ствие), РгоЛисС СотрПапсе (продуктово съответствие) и т.н. В струк
турно отношение обаче тази диференциация намира практическа при
ложимост единствено при най-големите банкови организации и то само 

на ниво група
5
. На равнище банков субсидиар (каквито се явяват и 

мнозинството български банки) сотрПапсе дейността е ситуирана в 

единно организационно звено в рамките на банковата централа. 
Широкият обхват дейности, включени в рамките на сотрПапсе 

звеното, може да се разглежда нееднозначно. От една страна, така 
посочените компетенции са твърде разнородни, несвързани и засяга
щи разнородни дейности и служители от банковата организация. Така 
може да се породи мнението, че СотрПапсе е своеобразно „мегазве-

но", натоварено с множество разнородни задачи, чието изпълнение би 
било своеобразно предизвикателство. От друга страна обаче, може 
да се изведе твърдението, че основната причина за обособяването на 
сотрПапсе дейността като самостоятелна са именно разнородните 

компетенции, свързани с нейните правомощия. Така например както 

подсказват и изброените по-горе основни функции на звеното, при из
вършваните от сотрПапсе отделите операции се формира интегритет 

с други звена в рамките на банковата организация, а именно: „Прав

но", „Вътрешен одит", „Контрол на риска", „Сигурност" и т.н. От тази 

гледна точка на сотрПапсе може да се гледа и като на вид комплекс
на интегрирана структура в рамките на банковата организация. В този 

ред на мисли, съществуващите двупосочни интерактивни връзки между 

СотрПапсе и посочените по-горе звена потвърждават тезата за необ

ходимост от такава структура в качеството й на своеобразен свързващ 

механизъм между конкретната банкова дейност и множеството ог-

Допълнителен катализатор за обособяването на специфични СотрПапсе направле

ния (визира се най-вече А М Ь СотрПапсе) са събитията от 11.09.2001 г. и последва

лите ги нормативни изисквания за задължително наблюдение и докладване на финан

сови операции (като напр. щатския Ш Ра1по1 Асг), съгласно които банковите органи

зации следвала осигурят свои собствени звена и системи за превенция на финанси
рането натерористичнадейност. За важния характер на А М Ь СотрПапсе свидетел

ства и проучване на К Р М О , според което през 2011 г. разходите за А М Ь СотрПапсе 

в световен мащаб са нараснали средно с 4 5 % спрямо тези през 2007 г. (при ръст от 

5 8 % за периода 2004-2007 г.) - вж.: 01оЬа1 Ап11-Мопеу Ьаипс1еппе Зигуеу 2011, 

К Р М О , 2011, р. 9. 

229 



раничения при нейното осъществяване (нормативни, регулаторни, 
вътрешни и т.н.). 

Наложилата се практика е в рамките на банковата организация 
сотрПапсе звеното да бъде подчинено директно на висшия банков ме
ниджмънт

6
. Този подход за позициониране в рамките на висшето ръко

водство е пренесен и на местно равнище, където звената за нормати
вен контрол (нормативно съответствие) са позиционирани в рамките на 
банковата централа като независими и директно подчинени на главния 
изпълнителен директор и/или на банковия управителен съвет. 

При анализа на сотрПапсе дейността в рамките на банковата сис
тема (вкл. и българската) могат да бъдат откроени и няколко потенци
ални чувствителни моменти, свързани с изпълняваните от звеното 
функции. Това, което в български условия изостря споменатата чувстви
телност е сравнително скорошното й внедряване в банковата ни практи
ка, което е и предпоставка за формиране на различни конфликтни моменти. 

В този ред на мисли, на първо място могат да се откроят допир
ните точки на звеното с търговската дейност на банката. Те се изразяват 
както при определяне на риска от несъответствие на банковия продукт и/ 
или услуга (тнар. сотрПапсе пзк), така и при лавирането между чисто 
търговския интерес на кредитната институция и съблюдаването на регу
латорния базис. Така например самоограничаването при предлагането 
на даден продукт (услуга), чисто формално става чрез рестрикция от 
страна на отдела за нормативен контрол (СотрПапсе), което от своя страна 
може да се разглежда като предпоставка за натоварването му с компе
тенции със своеобразен контролен и регулаторен характер. 

Като втори чувствителен момент при анализа на сотрПапсе 
дейността може да се посочи и делегирането му с отговорността по 
въвеждане и прилагане на Професионално-етичен кодекс в банковата 
организация. Формализирането на отношенията между работодател 
и персонал в рамките на вътрешен норматив е друга относително нова 
практика, чието осъществяване е също своеобразна предпоставка за 
възможни конфликтни моменти. Дефинирането на дейността като 
чувствителна се допълва и от обстоятелството, че именно тук попада 

отговорността на звеното по превенция на вътрешнобанкови злоупотре-
би, измами и коругщионни практики. Като положителна в това направле-

Гака например в италианската ШсгеЛИ СотрПапсе е на подчинение на Главния 

изпълнителен директор на Групата; в унгарската ОТР е позициониран като Незави

сим отдел „СотрПапсе", подчинен на Председателя на Борда на директорите- при 

френската 5оае(е Оепегак СотрПапсе е със статут на комитет, подчинен на Предсе

дателя и Главен изпълнителен директор на Групата, а при белгийската КВС -

СотрПапсе е самостоятелно звено към Секретариата на Борда на директорите. 
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ние може да се открои практиката за въвеждане, чрез банките-собстве-
ници, в родни условия на вече установени навън принципи и стандарти. 

Трета ключова компетенция с чувствителен характер представ
ляват осъществяваните от звената за нормативен контрол на дейнос
ти от сферата на постоянния контрол (реппапеЩ зиреглчзюп) в кредит
ната институция

7
. Тук най-ясно проличава и силно интегрираният ха

рактер на сотрПапсе дейността, тъй като осъществяването на тази 
форма на контрол ангажира съвместното участие на различни звена 
от цялата банкова организация - клонова мрежа, службите за вътре
шен одит и контрол на риска и т.н. 

В посветено на проблематиката проучване на Банката за меж
дународни разплащания (В18) се извежда твърдението, че СотрПапсе 
следва да се разглежда като елемент от културата на банковата орга

низация
8
. В цитираното изследване се открояват и следните принци

пи, които успешно биха могли да бъдат приложени и по отношение на 
българския банков сектор: 1) дефиниране на сотрПапсе политиката 
от висшето банково ръководство; 2) управление на специфичния 

сотрПапсе риск от висшия банков мениджмънт; 3) поемане на отго

ворност от висшето банково ръководство по отношение изграждане
то и провеждането на сотрПапсе политика; 4) създаване на постоянно 
действащо звено (сотрПапсе гипсггоп), което да оперира в рамките на 

банковата структура; 5) принцип за независимост
9
; 6) изисквания към 

7
 Тази форма на контрол се извършва на ниво централно управление и клонова мрежа, 
като в осъществяването му участват самите служители от звената, в рамките на които 
се извършва постоянния контрол. Основна задача на системите за постоянен контрол 

е непрекъснатото тестване на широк набор от извършвани банкови операции с оглед 

проверка на тяхната коректност. Често дефиниран като "най-ниско ниво на контрол" в 

банковата организация, постоянният контрол обхваща цялата банкова дейност. Пре

димство при него е постоянното му провеждане в рамките на цялата система. В страна

та ни системата за Постоянен контрол е внедрена в няколко от водещите банки. 
8
 СотрПапсе апс! те СотрПапсе Рипсйоп т Вапкз, Вапк гог 1п1егпаНопа1 8еп.1етеп1:5, 

2005, р. 7. 
9
 Тази независимост, според цитирания документ, следва да се базира на четири усло

вия: а) реално обособяване на специализираното звено в рамките на банковата органи

зация;^) създаване на позициите „Служител сотрПапсе" (СотрПапсе ОгГюег) и „На

чалник сотрПапсе" (Неас! оГСотрНапсе); в) служителите и началника на специализи

раното звено да не бъдат ангажирани с други дейности, които могат да породят конф

ликт на интереси (между сотрПапсе дейността и другите изпълнявани от тях функции 

в качеството им на банкови служители); г) на СотрПапсе звеното следва да бъде 

предоставен достъп до специфична конфиденциална информация, която е обект на 

банкова, търговска и служебна тайна (информация за операции и движения по сметки, 

клиентски и кредитни досиета, лични данни за служители и клиенти на банката). 
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служителите на сотрПапсе звеното - квалификация, опит, професио

нални и лични качества; 7) компетенции на звеното - маркират се 

основните дейности, свързани с дейността на отдела: съветване на 

висшия мениджмънт във връзка с прилагането на различните закони, 

регулации и стандарти; обучение на персонала; идентификация, из

мерване и оценка на сотрПапсе риска; наблюдение и докладване и 

др.; 8) взаимодействие със служба „Вътрешен одит" - дейността на 

звеното подлежи на периодична проверка в рамките на извършваните 

инспекции от звеното за вътрешнобанков одит; това налага и разде

ление на двете звена, въпреки наличието на общи моменти в дейнос

тите им (напр. извършване на проверки на персонала, както и провер

ки върху редица банкови операции); 9) възможност за изнасяне на 

дейности (ои1зоигст§) - принципът позволява част от функциите на 

отдела да бъдат изнесени за изпълнение към други звена в банката. 

На практика посочените девет принципа очертават рамка за из

граждането и провеждането на ефективна сотрПапсе дейност. Фор

мално, в дейността на българските банки, и деветте принципа са из

пълнени. Това се потвърждава и от изискванията на Закона за мерки

те срещу изпирането на пари (ЗМИП)
1 0
, съгласно който от банките в 

страната се изисква да създадат в своите структури „Специализира

на служба за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финан

сирането на тероризъм"
 п
. 

На практика посочените в закона изисквания към специализира

ната служба до голяма степен се припокриват с изведените по-горе 

функции на сотрПапсе звената. От тази гледна точка посоченият нор

матив може да се разглежда и като формална предпоставка за утвъ

рждаване на разглежданата дейност в българската банкова система. 

Това обстоятелство е предпоставка и за някои въпроси и оценки 

с дискусионен характер. Така например резонно може да бъде поста

вен въпросът защо З М И П се явява единствения в страната ни норма

тивен акт, регламентиращ банковата СотрПапсе дейност. Наред с това, 

като проблемен момент, може да се посочи и възможността за 

10
 Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 п, поел. 
изм. и доп. ДВ, бр. 96, 2011 г. 

1
' Съгласно разпоредбите на ЗМИП, в тази служба следва да се съсредоточат: събира

нето, обработката и съхранение на информация за банковите сделки и операции; 

разкриване на тази информация; събирането на доказателства за „собствеността на 

имуществото, подлежащо на трансфер"; генерирането на данни относно паричните 

средства или ценности - предмет на банковите сделки и операции; предоставянето на 

събраната информация на Дирекция „Финансово разузнаване" при Д А Н С по реда 
на чл. 11 от З М И П (вж. чл. 6, ал. 5 от ЗМИП). 
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отъждествяване на дейността по нормативно съответствие с тази по 

противодействие на изпирането на пари. Въпреки силната степен на 

интегритет между двете, първата не следва да се ограничава един

ствено с позиционирането й в рамките на сотрПапсе звено, в чиито 

компетенции, както бе показано по-горе, попадат множество други 

отговорности. 
Като обобщение може да се посочи, че въвеждането на 

сотрПапсе дейността в банковата ни система е сравнително нова про

блематика, което от една страна е предпоставка за открояване и от

страняване на редица проблемни моменти, но от друга е и възмож

ност за адаптиране на най-качествените световни практики в това 

отношение. 

Използвана литература 

1. Вачков, Ст., Л. Георгиев, Ат. Камеларов. Въведение в банковото 

дело. Варна, 2009. 
2. СотрПапсе апс! Ле СотрПапсе Рипсйоп ш Вапкз, Вапк гог Ьйепийкмии 

8е«1етеп1з,2005. 
3. СюЪа1 Атг-Мопеу Ьаипс1епп§ Зигуеу 2011, К Р М О , 2011. 

4. В1е§е1тап, В. ВиМт& а ̂ огМ-Скзз СотрПапсе Рго§гат: Вез* 

Ргасггсез апс! 81га1е§1ез Гог Зиссезз, № \ У 1егзеу, 2008. 
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ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ 

НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО И ПОТЕНЦИАЛ 

ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ 

НА МОДЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ РЕЗУЛТАТИ 

Докторант Марина Каменова-Тимарева 

Университет за национално и световно стопанство - София 

Както международните, така и национални оценки характеризират 
България като страна с много благоприятни природни ресурси за разви
тие на туризъм. Общото впечатление обаче е за неадекватна на тези 

дадености организация и инфрастуктура на туристическата индустрия. 
Установяват се елементи на хаотично разгръщане на туристическата 
база в много райони, липса на достатъчна квалификация и научно-обус-

ловен подход в менаджерирането на туристическите обекти, които в зна

чителна степен ограничават туристическия поток. Оптимизирането на 

работата в наличните и изграждането на нови и съобразени с актуалните 
аспекти на туристическия мениджмънт обекти би превърнало страната 

ни в по-атрактивна туристическа дестинация и увеличило приходите как
то за инвеститорите, така и за страната ни като цяло. 

Ресторантьорството е един от ключовите сегменти на туристи
ческия бизнес. За неговата по-ефективна работа е необходимо да бъде 
проведен внимателен анализ, целящ на базата на международния опит 

да се открият слабите страни у нас и се предложат методи за синхро

низирането му с добрата практиката в по-развитите страни. Светов

ната тенденция с доказана ефективност от средата на X X век до сега 

е ориентирана към приложение на подхода на мениджмънт чрез ре

зултати. Хипотезата ни е, че въвеждането на този подход у нас би 

способствало да се преодолеят негативни страни в развитието на ре
сторантьорството. 

Целта на настоящия доклад е да бъде описано реалното състо

яние на мениджмънта в ресторантьорството в България и се предло

жат възможности за оптимизирането му. Задачите, които се постават 

са: (1) Да бъде дадено определение и се разгледат основните харак

теристики на управлението чрез резултати. (2) Да се посочат възмож

ностите за преодоляване на проблемите в сферата на ресторантьор
ството чрез използване метода за управление чрез резултати. 
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Използвани са следните методи на изследване: обсервационен, 

теоретичен анализ на литературата, анкетиране и интервю, статисти

чески и математически методи. 

I. Проблеми в ресторантьорството 

Въз основа на проведеното от нас анкетно проучване сред 25 

мениджъри, управители и собственици на ресторанти се установяват 

редица проблеми, подкрепящи тезата, че класическите практики за 

управление не винаги дават добри резултати. 

Анкетирани са ръководни кадри от различен тип заведения с 

варираща големина от малки (до 20 седящи места) до големи вериги 

ресторанти. Обектите са на територията на София, Пловдив, Варна, 

Слънчев бряг, Несебър и Карлово. Целта на анкетата е да се дефини

рат реалните способи за управление в българските заведения; иниди-

каторите, които се следят от мениджърите; отношението към моти

вацията на
-
персонала; последствията от финансовата криза; начините 

на работа и формиране на възнагражденията; текучеството; образо

вателно ниво и изисквания в този сектор, както и други характерни 

черти. Въпросите са от различен тип, като преобладаваща част са 

затворени. Изводите от проучването са посочени по-долу в абсолю

тен брой и проценти: 

1.17 души (68%) от мениджърите и управителите нямат висше 

образование, а от тези 8 (32%), които го имат само при 3 

(37,5%) то е по специалността. 

2. Няма изявен интерес и стремеж ресторантьорството да се 

развива паралелно със световните тенденции. Управление чрез 

резултати, не е познато като термин и се използва в единични 

случаи. 

3. Промените и нововъведенията се приемат с недоверие и ре

зерви, както от страна на управляващите кадри, така и от слу

жителите. 

4. Мотивационните програми и изследвания се свиват само до 

финансово задоволяване на потребностите на служителите. 

5. Не се инвестират пари в специалициран софтуер при по-мал

ките заведения (оперират само с касов апарат). Софтуер пол

зват основно големите заведения, а най-предпочитаните про

дукти са „М15т.гаР' и „К-кеерег" 

6. Не се правят консултации с външни специалисти, при възник

ване на проблеми в сферата на управление. 
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7. Персоналът в по-голямата си част няма необходимото об
разование. 

8. Работата е организирана в 8 0 % от случаите на 2 смени и се 

работи 2 на 2 дни, като заплащането в 85%) си формира с 

твърда надница и допълнителен процент от оборота. 

9. Самия набор става чрез интервю и тест в 9 8 % от случаите. 

10. Критериите за издигане в организацията са на база лояло-

ност, бързина, комуникативно ст, всеотдайност, въпреки че в 

9 5 % от обектите, няма планирана кариера и не се дава шанс 

за развитие. 

11. Обучение се прави при постъпване на работа и не е харак

терно в процеса на работа, като подобряване на квалифика

цията 

12. Критериите, по които се набира персонал са основно преди

шен опит на такава позиция, външен вид, работа в екип, ко-

муникативност. 

13. В 70%о от случаите колективът и екипът стоят по-високо от 

личността. 

14. Не се правят тийм билдинги, но повечето заведения подкре

пят сближаването и добрите междуличностни връзки. 

15. Няма социални придобивки в 90%> от обектите, а в останали

те 10%о са под формата на осигурен транспорт след работа 

или плащане на такситата.. 

16. Служителите са информирании в 95%) от заведенията, за изис

кванията към тях и качествата, които се оценяват. 

17. Мениджърите и управителите се доверяват в 97%) от случа

ите на интуицията си при управлението на заведението и сла

бо се интересуват от странична литература. Четат много 

малко специализирана литература, а тази която предизвиква 

вниманието им е чужда, защото от български автори няма 

почти нищо, по мнението на мениджърите. 

18. Показателите, които се следят са оборот и печалба - 100%, 

и след тях брой обслужени клиенти, брой рекламации, бързи

на, като качество и мотивация са слабо следени. 

Изводът, който направихме от анкетата е, че в ресторантьор

ството се установяват редица проблеми, които налагат търсенето на 

методи за преодоляването им. Една от възможностите за оптимизи

ране на работата в бранша е моделът за управление чрез резултати, 

чиито основните му характеристики ще бъдат разгледани по-нататък. 
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II. Модел за управление чрез резултати 

Управлението чрез резултатите предвижда, изучава и определя 

приоритетни резултати, оценява ги върху организацията, препоръчва 

съответната политика и стратегия за свеждане на риска до минимум, 

разработва общи тактики и реализацията им, оценява въздействието 

на програмата.
1 

Характеристиката на културата на управление чрез резултати 

са предствени в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика на културата на управление чрез резултати 

Ефективна колективна работа 

Организационна гъвкавост 

Отвореност към новости и творчество 

Способност да се инвестира капитал, да се понасят грешки и да се управлява 

риск 

Способност да се създават стратегически съюзи, сътрудничество и да се 

преговаря с цел постигане на съвместни резултати 

Адаптивност към променящите се обстоятелства 

Постоянство 

Насърчаване на разнообразни гледни точки, разбиране на различни култури 

Способност да се уравновесява напрежението между краткосрочни и 

дългосрочни цели 

Ефективно управление на знанието 

След като бяха описани същността и характерните черти на уп

равлението чрез резултати трябва да се разгледа и приложението на 

управлението чрез резултати в ресторантьорството и специфичните 

черти на този сектор от туризма. 

1
 Санталайнен, Т. и др. Управление по результатам, ПРОГРЕСС, 1993,14. 
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III. Възможности за приложение на управлението 

чрез резултати в ресторантьорството 

Управленският труд в ресторантьорството е специфичен и се 

отличава в значителна степен от този в другите стопански отрасли, 

независимо от наличието и на редица общи черти. Успоредно с общо-

стопанските въпроси и проблеми: какви инвестиции да се направят, 

какъв продукт да се предложи, към кои клиенти да се насочи, е необ

ходимо да се решат редица специфични управленски проблеми, ха

рактерни само за ресторантьорството. 

1. Специфика на ресторантския продукт. Налице е неделимост 

от източника на формиране и реализация, неосезаемост, 

несъхраняемост на туристическата услуга. Това не намалява 

приложението на управлението чрез резултати, защото моделът 

дава възможност за отчитане на всеки елемент поотделно 
въпреки обвързаността им. 

2. Необходимо е заведенията да изградят ефективна система на 

управление по отношение на своите контрагенти и ефикасна 

организационно-управленска структура, съобразно своите цели 

и мащаби. Усилията трябва да се фокусират върху системата 

на управление, в този случай чрез резултати. 

3. Ограничени възможности за механизиране и автоматизиране 

на значителна част от операциите в ресторантьорството. Мо

делът засяга до голяма степен човешкия фактор и мотива

цията му. Той може да се прилага както във високо автомати

зирани сектори, така и в такива, където степента на автома
тизация е ниска. 

4. Силно влияние върху ресторанта от страна на заинтересовани 

клиенти. Различните по своите интереси контрагенти и клиенти, 

оказват активно въздействие върху дейността на заведението. 

Методът за управление чрез резултати се прилага индивидуал

но за всяко заведение с неговите особености, което дава възмож

ност за най-пълно използване на ресурсите и съобразяване с 

ограниченията при постигане на желаните резултати. 

5. Много често са налице неясни и трудно измерими цели, зави

сими в значителна степен от външни за ресторанта фактори. 

Това усложноява планирането и прогнозирането на процесите, 

повлияни в значителна степен от политическата обстановка, 

климат, изменения в стопанската обстановка в страната и 

други. Системата чрез резултати може да оценява както ко-
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личествени, така и качествени показатели и да вземе предвид 
субективния характер на някои от тях. 

6. Специфичността на производствените процеси е обективен ре
зултат от характеристиките на предлагания продукт. Органи
зацията на труда е съобразена максимално със задоволяване 
потребностите на клиентите, а това често е свързано с удъл
жен работен ден, неравномерно натоварване на мощности и 
персонал през работния ден и др. Управлението чрез резулта
ти има способи в комбинация с подходящ софтуер за отчита
не на всяка дейност по отделно, независимо от продължител
ност на работен ден и натоварване. 

Посочените специфични особености на ресторантьорството фор
мират и редица характеристики в управлението на тази дейност, т.е. 
като обект на управление те подлежат на конкретен анализ и подход. 
Съответно и прилагането на системата чрез резултати, се прави ин
дивидуално и с оглед на особеностите. 

С въвеждането на системата за управление чрез резултати се 
дава възможност да се преодолеят или поне да се ограничат някои от 
съществуващите проблеми, като например: 

Приемането на работата в сферата на ресторантьорството може 
да се възприема и не само като временно решение, а като опция за 
бъдещо развитие, но това може да стане само в случай, че трудът се 
оценява реално и се дават шансове спрямо резултатите на служите
лите да могат да се издигат в йерархията и да градят кариера. 

Справедливото заплащане спрямо резултатите може да доведе 
до уреждане на битовите проблеми и удовлетворение от работа на 
съответния служител. 

Нивото на образование и мотивация за усъвършенстване може 
да се повиши, ако кадрите от специализираните училища и ВУЗ-ове 
са наясно, че имат шансове и реални възможности за реализация в 
сферата на ресторантьорството и в България, а не само в чужбина. 
Трудът им ще се цени и възнаграждава адекватно спрямо положени

те от тях усилия. Проблемът свързан с недостатъчно лоялните кан

дидати и служители в тази сфера може да бъде частично преодолян, 

ако се знае, че работа в този сектор е добре контролирана, почтена и 

реално оценявана. 
Всички тези промени могат да се направят посредством управ

лението чрез резултати и като краен ефект то да се окаже добър ин

струмент за преодоляването на описаните проблеми. В потвържде

ние на перспективността на идеята някои от управленските кадри по 
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време на провеждането на анкетата изявиха желание, при предоста
вяне на съответните методическа помощ и консултиране да апроби-
рат модела за управление чрез резултати в собствените си заведе

ния. В стартиралите вече пилотни проекти ще бъде тествана реална

та ефективност на метода в наши условия. 

Заключение 

Вземайки предвид анализираните особености на ресторантьорс-

кия бизнес считаме, че е възможно и оправдано в него да бъде прило

жен на практика методът за управление чрез резултати. Междуна

родният успешен опит показва значителен благоприятен резултат и 

постигане на набелязаните финансови цели при въвеждане на този 

подход. 
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КОМПЛЕКСНО ОЦЕНЯВАНЕ 

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА КАДРИТЕ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

Докторант инж. Иван Иванов 

Университет по хранителни технологии - Пловдив 

Членството на България към Европейския съюз налага повиша
ването на конкурентоспособността на произвежданата продукция в 

страната, в т.ч. на продукцията на консервната промишленост. За да 
отговори на предизвикателствата на международния и вътрешния 

пазар, е необходимо всяка фирма от този бранш да осъществява уп
равлението на човешките ресурси по нов качествено-количествен на
чин чрез непрекъсната акредитация на персонала си. При наличието 
на финансова-икономическата криза в страната фирмите са принуде

ни да се извършват съкращаване на част от персонала си.. Управля
ващият екип трябва да обоснове своите решения за назначаване или 
съкращаване на определени служители. От правилността на взетите 

решения зависят достигането на ефективни резултати във фирмата и 

способността на екипа да работи в екстремни условия. 
Количествена оценка на качествата на специалистите от управ

ленския екип и на специалистите и работниците от изпълнителския 
състав на всяка стопанската организация (в т.ч. на фирми от консер
вната промишленост) се получава чрез система от показатели, свърза

ни с изпълнението на различни дейности в различните й отдели и це

хове. Тези показатели представляват резултати от протичащите про
цеси в технико-технологическата и ремонтна дейности; от икономи

ческата дейност; социалната, екологичната, ергономичната среда и 

др., свързани с производството на консерви от различен вид. Обект 

на изследване е управлението на човешките ресурси от консервната 

промишленост, установяването на оценки за съответствие между за

еманата длъжности и качествената характеристика на специалисти

те и работниците, основавайки се на изучаването на процесите и осъ

ществяваните дейности в: 
> Производството на дадена фирма; 
> Оперативното управление на основните и спомагателни съоръ

жения в различните цехове; 
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> Планиране, организиране и контролиране на дейността по про

веждане на процедури по обществени поръчки; 

> Поддръжката на всички системи и инсталации в различните 

цехове; 

> Осигуряване на безаварийна работа на съоръженията по вре

ме на експлоатация, ремонт, профилактика и планов престой; 

> Безопасност и здраве при работа; 

> Технологията на производството, прилагане на прогресивни ме

тоди за обработка с цел икономия на трудови, материални и 

финансови ресурси, довеждащи до повишаване на ефективно

стта на производството, опазване на околната среда, охраната 

на труда; 

> Ефективност при производството на консерви и др. производства. 

По всяко от тези направления се формулират системи от показа

тели, обединени по критерии, чрез които става възможно оценяването 

на ефективността на изпълняваните дейности от изпълнителския и ръко

водния състави във връзка с реализирането на предвидените цели в 

стратегията на фирмата, така и за оценяване на качествата на техните 

изпълнители.. Съчетаването на анализа им и формулирането на 

възможности за тяхната промяна в производството и управле

нието на човешките ресурси във фирми от консервната про

мишленост, изразено чрез достигане на по-високо равнище на всеки 

от критериите по показателите, които се съдържат в тях за всеки спе

циалист от фирмата. Това позволява итеративно да се повишават 

изискванията към съдържанието на характеристиките за каче

ствата на специалистите и работниците, съдържащи се в различ

ните критерии и подлежащи на оценяване. Тези критерии са: 

В
1 ?
 В

2
 и С, оценяващи дейността по управлението на техника

та и технологията, използвана за производството на консерви; 

А, съдържащи показатели за общо охарактеризиране на дей

ността по управлението на човешките ресурси във фирмите 

от консервната промишленост; 

Б, включващ показатели за оценяване ефективността на про

изводството на консерви; 

Е и Е, описващи показатели, свързани със социалната и еколо

гична среда, необходима за производството на различните 

видове консерви от дружеството и качествата на специалис

тите и работниците, които способстват за достигането на ефек

тивни резултати; 

С, съдържащ показатели, произтичащи от работа в екстрем

ни условия, предотвратяване на аварии и др. 

242 



В симулационния модел са използвани два коефициента ай/]. 

Първият се свързва с трудовия стаж на специалистите и работниците в 

консервните фирми (в години). Този показател е от особена важност за 

всяка фирма и е предпоставка за повишаване на ефективността на из

пълняваните дейности от тях и за постъпване на специалистите на оп

ределена длъжност, изискваща се от длъжностната характеристика. С 

коефициента /? се оценява равнището на образованието, квалификация

та и преквалификацията, допълнителните умения - владеене на чужди 

езици, компютърна грамотност и др. умения на специалистите и работ

ниците, необходими за изпълнението на задълженията им по заеманата 

длъжност. Този показател изразява възможността за оценка на съот

ветствието на квалификацията на персонала да отговаря на по

требностите на Централата от необходимите специалисти и работници 

. Измеренията на двата коефициента се оценяват с 6 степени (класа). 

Между оценките а и ^ н е съществуват определени преки съот

ношения. Когато се съчетаят по-висша степен на образование и по-

голяма продължителност на работа в областта на консервната про

мишленост, се очаква по-голяма ефективност при изпълнение на задъ

лженията от изпълняващия длъжността. При по-продължителна ра

бота в консервната промишленост и по-нисша степен на образова

ност (интелигентност) възниква необходимост от повишаване на ква

лификацията на специалиста. Тези две оценки са началните усло

вия за оценка на характеристиката на всеки специалист и ра

ботник относно заеманата от него длъжност и възможностите да се 

справи със задълженията си. 

Стойностите на показателя /? са доказателство за натрупване на 

достатъчни или недостатъчни знания и опит, които да могат да се 

използват в производството на консервите. 

Целта на това научно изследване е да формулира методоло

гия за комплексна обективна оценка на конкурентоспособността на 

персонала в дадена фирма от консервната промишленост. Формули

ране на показателите по различни критерии за оценка на кон

курентоспособността на персонала. 

Формулиране на модела 

Показателите в различните критерии са оценени по значимост 

чрез три равнища посредством числата
1
 (д = 1,4; 1,7 и 2). Те имат 6 

Изборът на числата зависи предимно от тежестта на всеки от показателите. Те могат 

да бъдат подходящо избрани от лицата, вземащи решения и да не са същите. 
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класа за достигане (слаба, незадоволителна, задоволителна, добра, 

много добра и отлична). Тези класове показват уменията и възмож

ностите за реализация на съответните задължения (дейности). Опре

делянето на класа за всяка дейност на даден специалист се определя 

от лицата, които осъществяват акредитацията на своите подчинени в 

зависимост от тяхната възможност да се справя с възложените анга

жименти. След определянето на класа (от 1 до 6) се преминава към 

количественото оценяване на съответните класове чрез прилагането 

на геометрична прогресия, за която е в сила зависимостта: 

X = х
0
 - <Г\ 

където п се мени от 1 до 6 и представлява степента на умения и 

възможности на специалистите за реализация на съответното задъл

жение по даден показател от съответен критерий, посочен като оцен

ка от акредитаторите за своите подчинени. Те се наричат класове. 

Частното # на прогресията има три стойности (# - 1,4; 1,7 и 2)
2
 и 

изразява степента на важност на съответната дейност, изпълнявана 

от специалистите. Тази стойност съпровожда всеки показател в кри

териите и са предварително определени и посочени в разгледаните 

по-горе критерии. Те могат да се актуализират при всяка акредита-

ция; Х
н
 са количествените резултати при оценката на даден специа

лист по съответния „я"™ показател от всяка група показатели във 

всеки от критериите - к(к= 1,2,....,8). Необходимо е да има информа

ция за сравняване на тези данни и за съответни качествени характе

ристики за извършваните дейности в сродни предприятия в страната 

и чужбина. При липса на такава информация може да се оцени спря

мо максималните стойности за всеки показател, за всяка група 

показатели и общо за цялата система показатели при оценяване на 

качествата на всеки специалист и работник. Тези максимални стой

ности се намират при избраните стойности за значимостта на показа

теля и са посочени непосредствено до него в съответните критерии. 

Х
0
 се приема за 1. Тази стойност също може да се изменя и 

представлява коефициент, отчитащ отговорността на специ

алиста при изпълнение на задълженията си. Като пример може 

да се посочи акредитацията на двама специалиста - главен технолот 

и директор по търговските въпроси. Този, който има повече отговор

ност за работата на фирмата ще има коефициент по-голям от 1. 

При акредитацията на всеки специалист и работник в зависи

мост от заеманата от тях длъжност и задълженията им (съгласно 

2
 Стойностите на ц могат да се повишават или намаляват. 
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длъжностните характеристики) се съставя технически лист
3
, който 

се попълва от акредитиращите лица. В него се отбелязват само тези 

от показателите, които са свързани със задълженията на оценявания 

специалист и работник от съществуващия състав или за такива, чие

то назначаване е предстоящо. За някои от показателите няма да има 

стойности, тъй като те не произтичат от дейността му и не принадле

жат към изискванията и задълженията, залегнали в длъжностната му 

характеристика. За някои показатели са посочени две равнища на 

значимост, които дефинират максималната и минимална стойност за 

тях. Това зависи от уменията и възможността на специалиста или ра

ботника в различни конкретни случаи да се справя по различни начини, 

а както и от възможността да отразяват влиянието на случайните фак

тори, които могат да попречат дадена дейност да се изпълни така, как

то е предвидено, а както й да се подобряват резултатите, свързани с 

тях. Чрез тези две стойности се изчислява максималната и минимал

ната стойности за всеки критерий и общо за качествената характерис

тика на специалиста или работника спрямо всички критерии. 
Общата стойност за качествената характеристика на оценява

ния специалист или работник / - се обозначава с / / в момента (годи

ната) / и е аритметична сума от съответните стойности на всички 

критерии. Двата показателя а и р не се включват в общата оценка, а 

се разглеждат самостоятелно. Те са първоначалните условия, на кои

то следва да отговаря и да се оценява всеки член на екипа на фирма

та, когато се наема или заема дадена длъжност. Оценяването на ка

чественото равнище на дейността на членовете на мениджърския или 

изпълнителния екипи може да става по години или по месеци, или след 

провеждането на мероприятия, произтичащи от квалификацията и пре

квалификацията на членовете на екипа на фирмата. Получената обща 

оценка е комплексна. В нея се съдържа както достигнатото равнище 

на възможностите на всеки специалист и работник, способстващ за 

повишаването на резултатите относно икономическите, социалните и 

екологични показатели, така и за качеството на работата за произ

водството на даден продукт във фирмата. 
Предложеният симулационен модел позволява едновременно да 

се разглеждат основни икономически показатели, постигнати при про

изводството на определен продукт и как всеки от специалистите и 

работниците от съществуващия състав допринася за достигането на 

високо ефективни резултати чрез своите знания, способност, опит и 

3
 Като пример са посочени техническите листове на двама специалисти от фирма на 

консервната промишленост. 
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стаж в стопанската организация. Това дава възможност разностран

но да се оценяват и анализират резултатите за качествата на всеки 

специалист и работник от изпълнителския и ръководния екипи и да се 

установят онези съответствия (несъответствия) между способност 

(неспособност) от членовете на екипа, върху които може да се въздей

ства с цел подобряването им. Така може да се открои необходимост

та от квалификация и преквалификация на онези от специалистите и 

работниците, чиито степен е по-ниска (напр. под 4 за изпълнителския 

състав или 5 за ръководния екип). За тези специалисти и работни

ци, чиито качествена характеристика е от висша степен (по-

голяма от 5) може да се предвидят мероприятия за стимулира

не. Това може да стане чрез повишаване в длъжност и матери

ално стимулиране. Чрез търсенето на форми за повишаване на ква

лификацията на членовете на екипа на фирмата. По този начин ще 

може да се повишава тяхната степен за качествената им характери
стика и принадлежността към клас 5 и 6. 

Оценка за съответствие на качествената характеристи

ка на даден специалист е илюстрирано произволно за опреде

лена длъжност и предназначението е само да илюстрира как чрез 

симулационния модел е възможно да се получава оценка на качествена 

характеристика, която се получава при съвместното отразяване на 

системата показатели. За този специалист се попълват само тези от 

критериите, които са свързани със заеманата от него длъжност и не

говите възможности да се справи с поставените му задачи. 

За ръководния екип на фирмата е задължително да се попълват 

степените за реализиране на показателите в критериите Е и Р. От 

неговото умело ръководство и организацията на производството, от 

начина нд управлението на човешките ресурси и по който той се спра

вя в екстремни условия и много др., зависят крайните резултати на 
фирмата, съдържащи се в тези критерии. 

Този модел може да се използва за оценка на дейността на менид-

жърския^екип на всяка фирма в различни области на икономиката, 

попълвайки данните за икономическите показатели, съдържащи се пре

ди всичко в блоковете Е и Р. Този процес е непрекъснат и може да се 

използва в диалог. При всяка промяна на броя, съдържанието и резул

татите на дадените показатели, може да се оцени веднага и непрекъс

нато в диалогов режим степента на качествената оценка на даден специ

алист и работник, на дружеството в момента и в перспектива. 

Когато резултатът на даден специалист е незадоволител

но за дадена длъжност, но е достатъчна за друга, тогава менид-
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жърският екип на фирмата може да извършва разместване на 

специалистите. При получаване на висок клас (5 и особено 6) за 

качествената характеристика на даден специалист, заемащ опреде

лена длъжност, ръководството на фирмата има основание да го сти

мулира с по-високо заплащане и израстване в управлението. 

Прилагайки методологията на симулационния модел, всеки ръко

воден екип на фирмата може да оценява непрекъснато своите служи

тели с качествени показатели, които са с различни измерения (раз

лични мерни единици). Така става възможно съпоставянето на резул

татите по различни показатели, а оценката е съпоставима и пълна, 

тъй като се получава въз основа на система от разнородни и разно

странни измерители. 

Тази методология с успех може да се прилага при подбора 

на нови специалисти и работници. Така подборът няма да се 

основава на субективни оценки, а на обективни. Общата оцен

ка се получава въз основа на едновременното отчитане на всич

ки необходими показатели, т.е. оценката е комплексна. 

Изводи 

Прилагайки методологията на симулационния модел, ръковод

ният екип (лицата, вземащи решения) на определена фирма може да 

оценява непрекъснато своите служители с качествени показатели, 

които са с различни измерения (различни мерни единици). Така става 

възможно съпоставянето на резултатите по различни показатели, а 

оценката е съпоставима и пълна, тъй като се получава въз основа 

на система от разнородни и разностранни измерители. 

Тази методология с успех може да се прилага при подбора на 

нови специалисти и работници. Така подборът няма да се основава на 

комплексна оценка, съпоставима с резултати от други фирми в стра

ната и в чужбина. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО 

НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РИСКОВЕ 

Ас. Евелина Парашкевова 

Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов 

Резюме 

Управлението на риска в българските компании е слабо познато. За 
да се осигури, балансирано и устойчиво развитие на бизнес организациите 
е необходимо да се изгради работещ механизъм, който да обхване всички 
организационни рискове, включително и оперативните. Докладът разглеж
да възможностите за прилагане на стратегически подход към управление
то на организационните рискове. 

Ключови думи: риск, стратегически подход, процес. 

Управлението на риска е процес, фокусиран върху идентифицира
не, анализ и управление на събития, които биха могли да окажат отри
цателно въздействие върху организационните проекти, програми, или 
върху цялостното функциониране на предприятието. Съществуват мно
жество определения за риск. Често рискът се свързва с оценката, с 
очакванията на субекта и не съществува независимо от него. От тук 
следва, че оценката на риска е субективна и зависи от редица вътреш
ни и външни за организацията условия.

1
 Рискът касае решения, които 

засягат бъдещето, което се характеризира с голяма степен на неизвес
тност и предположения. Не съществуват субект и дейност, които да не 

са носители на риск. Традиционно, рискът се измерва по два компонен
та: вероятността да не се постигнат определени цели и въздействи

ето върху организацията от непостигането на същите цели. 
Стратегическият подход към управлението на риска разглежда 

промените влияещи върху организацията- положителни и отрицател

ни, т.е. той обръща внимание и на благоприятните за организацията 

промени, и предполага адекватни действия за превръщане на всяка 
позитивна промяна във организационна възможност и избягване или 
редуциране на последиците от настъпването на негативни събития, 

които застрашават организационното развитие. Стратегическият под-

Луман, Н. Понятие риска. ПТНЕ815: теория и история жономических и социальньгх 

институтов и систем, 1994, № 5. 
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ход е обвързан със стратегическия мениджмънт, който представлява 

система за организационно управление, ориентирана към реализация 

на мисията и достигане на стратегически цели чрез рационално из

ползване и развитие на конкурентните предимства. Стратегическият 

мениджмънт и стратегическият подход включват и стратегическо 

управление на организационните рискове, което да обезпечи до голя

ма степен достигането на стратегическите фирмени цели. 
Стратегическият подход към организационните рискове осигу

рява балансираност на процеса, т.е. съблюдаване на приемливо съот

ношение между потенциална загуба и потенциална възвръщаемост. 

Осигуряването на тази балансираност предполага разделянето на орга

низационните рискове на оперативни и стратегически. 

В научните изследвания не съществува универсално определе

ние за понятието оперативен риск. Базелския комитет за банков 

надзор в публикуваната от него рамка Базел II, дефинира понятието 

оперативен риск, валидно най-вече във финансовите среди. Дефини

цията гласи, че "оперативният риск е риск, който поражда загуби, про

изтичащи от неадекватни или недобре функциониращи вътрешни про

цеси, хора и системи, или от външни събития"
2
. Дефиницията за опе

ративния риск акцентира върху риска, произтичащ от изпълнението на 

работните процеси. Не се отчита, обаче факта, че оперативния риск 

може да води не само евентуални загуби, а и пропуснати ползи, което 

в еднаква степен се отразява на функционирането на бизнес органи

зацията и на достигането на нейните цели. Това налага един по-широк 

поглед към съдържанието на понятието оперативен риск. В тази връзка 

тук възприемаме следното определение за оперативен риск: потенци

ален неуспех за постигане целите на организационните инициативи. 

Оперативният риск не може да бъде разглеждан независимо от 

стратегическия риск. Стратегическият риск е рискът една компа

ния да не постигне своите дългосрочни бизнес цели и да не реализира 

приоритетите си. Този вид риск трябва да бъде умело преценен и уп

равляван. Стратегическият риск се детаилизира в оперативен, когато 

потенциалните действия и фактори навлязат в конкретика. 

За да бъде ефективен процеса по управление на риска е необходи

мо стратегическите рискове да бъдат детайлизирани в оперативни на 

базата на предварително установени параметри на работните процеси. 

Управлението на стратегическите и оперативни рискове е удач

но да бъдат интегрирано в общата фирмена система за управление. 

2
 Указания за банките относно мерките за комплексна проверка на клиенти. Базелски 

комитет по банков надзор, С , 2001, с. 4. 
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Това означава, че управлението на риска трябва да бъде възприето | 
като фирмена политика и философия и този процес да се разглежда

 ( 

като ключов за устойчивото и балансирано развитие на компанията. , 
Въвеждането на Система за управление на риска в организация- , 

та предполага изясняване на отговора на следните стратегически 
въпроси: 

1. Кои рискове ще бъдат управлявани? 
2. Кои длъжностни лица ще бъдат въвлечени в процеса по уп

равление на риска? 
3. Какъв е риск апетита на организацията? 
4. Какъв механизъм ще бъде използван за осъществяване на про

цеса? 
5. Какви са разполагаемите ресурси за обезпечаване на процеса? 
6. Каква ще е продължителността на процеса? 

7. Щ е бъдат ли създадени специални структури, които да подпо
магат и администрират процеса по управление на риска? 

Това са стратегически въпроси, отговора на които трябва да се 
даде преди стартиране на процеса по създаване и внедряване на сис
темата. 

Изясняването на отговорите на тези въпроси дава база за из
граждане на стратегическата рамка за управление на риска в органи
зацията (виж фиг. 1). Тя включва пет основни позиции и има за цел да 
маркира акцентите в процеса по управление на риска. 

Определяне на 
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* 
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 !
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Определяне на параметрите на 

рамката за управление на риска 

правомощия 
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Действия по управление на риска 
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 :
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Действие по непрекъснато -* 

подобрение 
" . . . . . • . . . • : . . . . . . . . ^ 

Фиг. 1. Стратегическа рамка на процеса 

по управление на риска 

В литературата има различни виждания за това колко етапа мо
гат да бъдат откроени в процеса по управление на риска. Авторът на 

доклада се придържа към тезата, че най-подходящ за българските 
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компании е по-опростен модел с оглед на липсата на практика в тази 
област. Ефективна система за управление на риска, не е сложната 
система или прекалено детайлната, а тази която осигурява постигане 
на организационните цели в максимална степен и която осигурява 
адекватна „защита", т.е. реакция на неблагоприятните фактори и „опол
зотворяване" на позитивните възможности пред организацията. 

Тъй като „управлението на риска е съвкупност от критерии, на
чини, методи и мероприятия, позволяващи (в определена степен) да 
се предвиди настъпването на рискови събития и да се вземат мерки 
за тяхното избягване или за понижаване на отрицателните послед
ствия от настъпването им, а като система управлението на риска се 
състои от две подсистеми: управляема подсистема (обект на управ
ление) и управляваща подсистема (субект на управление)."

3
 е необ

ходимо съблюдаването на няколко базови принципа при организиране 
на процеса по управление на риска и последващото му документира
не в система. Принципите са: 

Устойчивост - процесът по управление на риска трябва да 
бъде перманентен и продължителен във времето, т.е. самият 
процес трябва да бъде устойчив. 
Интегрираност - процесът по управление на риска трябва 
да бъде въплътен в организационния мениджмънт на компа
нията, в процесите по планиране и изработване на управленско 
решение. Важно е системата да обхваща бизнес процесите на 
всички нива и върху тях да бъде упражняван управленски кон
трол от страна на фирменото ръководство. 
Системност - процесът по управление на риска трябва да 
бъде планиран и контролиран в рамките на организационната 
контролна среда, за да се гарантира ефективността на проти

чането му. 
• Цокументираност - точно и ясно описване на действията 
свързани с промените във фирмената среда (вътрешна и 
външна) и на последователността от действия по риск ме

ниджмънт в организацията. 
Достатъчност - процесът по управление на риска трябва да 
е базиран на актуална, точна и пълна информация, което пред

полага внедряването на работещ механизъм за набиране на 

информация от различни източници и поддържане на база данни, 

която да обезпечи процеса по управление на организационни

те рискове и да я поддържа в актуално състояние. 

3
 Георгиев, Р. Управление на риска в предприемаческата дейност. С, 2002, с. 30. 
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Целесъобразност, разумност - управлението на риска не 

трябва да бъде самоцелна политика на висшия мениджмънт, 

което означава, че рискът не трябва да се управлява на всяка 

цена. Спазването на този принцип дава увереност, че ресурси

те - материални и нематериални, инвестирани в реакции за 

управление на риска не надвишават евентуалните последици 

при настъпване на рисковото събитие. 

Адекватност - управлението на риска трябва да се базира 

на научни методики и подходи, коректно прилагани в практи

ката. Това означава,че при изграждането на системата за уп

равление на риска в организацията трябва да бъдат отчетени 

нейните индивидуални характеристики и потребности и систе

мата да бъде пригодена към тях и съобразена с организаци

онния риск апетит. 

Всеобхватност - управлението на риска е част от фирмена

та политика и процесът протича на всички нива, във всички 

функции и работни процеси на компанията. 

Флексибилност- динамичната вътрешна и външна среда изис

ква стратегията за управление на риска да бъде гъвкава и 

отворена към промени, за да се осигури нейната жизнена спо

собност и полезност. Промени в системата могат да бъдат 

наложени, за да се осигури подходяща реакция и справяне с 

всички нови или по-рано неконтролирани рискове. 

Непрекъснато подобрение -процесът по управление на рис

ка трябва да бъде динамичен, проактивен, непрекъснато усъ

вършенстван и да се следи неговата приложимост, адекват

ност и актуалност по отношение на новостите в областта на 

риск мениджмънта. 

Участие - процеса по управление на риска предполага широ

ко участие на всички ангажирани с организационното разви

тие лица в зависимост от отговорностите, които са им възло

жени. Необходимо е управлението на риска да отчита капаци

тета, специфичните умения, способности, нивото на компетен

тност на участниците в процеса. 

Управлението на риска не е еднократен акт, той е перманентна 

дейност, която изисква постоянен ангажимент от страна на управля

ващите. Управлението на риска е процес, включващ поредица от ите

рации, които организирани в система осигуряват пълнота и качество 

на риск мениджмънта (виж фиг. 2). За да бъде устойчива политиката 

по управление на риска е необходимо тя да бъде комуникирана и 
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възприета на всички нива в организацията и да се провежда целена

сочено и организирано чрез прилагането на адекватни механизми. 

С 
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ИДЕНТИФИЦИРАНЕ 
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нови рискове 

3 
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Фиг. 2. Елементи на процеса по управление на риска
4 

За да се постигне оптималност на протичането на процеса, т.е. 

процеса по управление на риска да протича ефективно, ефикасно и 

разумно, е удачно да се създаде орган за управление на риск менидж

мънта в организацията. Не е необходимо това да бъде специално 

създадено звено или структура, ангажирано само с този процес. По-

добрият вариант е създаването на Комитет по управление на риска, 

който да включва представители на компанията от различни йерар

хични равнища и функционални направления. По този начин ще се оси

гури спазването на посочените принципи за изграждане и съответно 

прилагане на системата за управление на риска в организацията. Уп

равлението на риска изисква наличие на мениджърска култура и уме

ния за ранна диагностика на потенциални възможности и заплахи. За 

съжаление практиката в българските предприятия в това направле

ние е незначителна. Риск мениджмънта е непозната и „неразработе-

на" сфера от мениджърската компетентност. Практиката по управле

ние на риска в българските компании обхваща единствено финансо

вия риск и от части проектния риск, на етап планиране и подготовка 

на проектопредложение, и то единствено, ако проектното предложе

ние е предназначено за търсене на финансиране (от оперативните или 

секторни програми, банкови институции). А тази практика е крайно 

недостатъчна и последиците за бизнеса не закъсняха - те се прояви-

* Адаптирано по: Оагуеу, Р. 1тр1етеп1ш§ а Шзк Мапартет Ргосезз Гог а Ьаг
Е
е Зса1е 

Ь&ппаЙсюЗуз^ 
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ха с особена сила с настъпването на световната икономическа криза. 

Неслучайно много български фирми не успяха да реагират адекватно 

на сътресенията в икономиката. Липсата на практика за управление 

на риска, включващи действия като идентифициране, анализ, оценка и 

набелязване на последваща реакция на риска, както и цялостно доку

ментиране и наблюдение на процеса, поставиха множество компании 
в позиция на оцеляващи. 

Ако в предприятията функционираха системи за управление на 

риска, на достатъчен ранен етап щяха да бъдат диагностицирани опас

ностите на външната среда и да има време за реакция както по отно

шение на оперативните рискове, така и за стратегическите. Набеляз

ването на различни действия или преориентирането на фирмените стра

тегии със сигурност биха смекчили щетите за бизнеса. 

Действията, които е необходимо да набележат компаниите, за 

да не изпадат отново в аналогично положение, се свързват с:
5 

Извършване на качествен и количествен анализ на организа

ционните процеси от гледна точка на тяхната обвръзка в орга

низацията, взаимодействие и сложност. 

Възприемане на формален апарат за детайлно описание на орга

низационните процеси, което ще спомогне възприемането на 

единни организационни принципи, методи и техники за анализ 

на организацията, на организационните рискове и влиянието 
им върху организацията. 

Анализ на възможностите за прилагане на адекватни меха
низми за реакция на риска. 

Изграждане на ефективна система за управление на органи

зационните рискове, включваща идентифициране, измерване, 

планиране на реакция и мониторинг на рисковете в организа
цията. 

5 
ОткидачД, Мартовицкий, В. Знтропознергетическая концепция природи риска 
системи „человек - производство - среда". „Технополис", 2002. 
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ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СТОПАНСКАТА 

ДЕЙНОСТ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

Ас. Велина Георгиева 

Икономически университет-Варна 

Условията, в които строителните предприятия функционират, се 
характеризират с неопределеност, бързи промени на обкръжаващата 
среда, засилваща се конкуренция, ограниченост на ресурсите. Ефекти
вен способ за решаването на всички тези проблеми е планирането на 
дейността. При планирането се определят целите, които се преследват, 
средствата за тяхното постигане в съответствие с възможностите на 

строителното предприятие и се координират всички дейности. 
Целта, заложена в настоящия доклад е на основата на едно обоб

щение на основните принципи на планирането да се изясни неговото 
значение за управлението на строителното предприятие. 

В икономическата теория понятието „планиране" е широко раз
пространено и използвано. Това налага да бъде направен критичен 
анализ, въз основа на който да се изясни същността на планирането и 

неговите особености. 
Според някои автори планирането е „процес, при който ръковод

ството гледа в бъдещето и открива алтернативни начини на действие. 
Чрез него предприятието определя какво иска да направи, кога и как 

да го направи и кой конкретно ще го извърши" * 
Подобно виждане за планирането има и Д. Серафимова, според 

която „Планирането може да се представи като съвкупност от дейно
сти по избора на алтернативни курсове за действие в бъдеще за орга

низацията като цяло, за отделните й звена и изпълнители. Следова

телно чрез него се очертава желаното бъдещо състояние и се опре
делят пътищата и действията за неговото постигане, т.е. какво тряб

ва да се направи, кога, как и от кого да се извърши"
2 

Други автори дават по-пълно определение за планирането като 

акцентират върху обхвата и казват, че то „е субективна дейност, коя

то държи сметка за изисквания на обективни закономерности. То е 

1
 Дончев, Д., М. Велев, Й. Димитров. Икономика на предприятието. СИЕЛА, София, 

1998, с. 89. 
2
 Серафимова, Д. Основи на управлението. Варна: „Стено", 2007, с. 122. 
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предвиждане, което обхваща: очертаване на цели за достигане, съоб

разяване на условия, среда, с които ще се срещаме в движението към 

тези цели и непременно определяне на ресурси, действия, които ще се 

поставят в използване за достигане на обозначените цели. Последно

то сочи, че планирането е предвиждане, съпроводено от ангажименти 

за реализиране и е призовано да движи развитието"
3
. 

Различно е становището на Н. Найденов, според който планира

нето „може да бъде дефинирано като систематичен и продължителен 

процес на изясняване на развитието на дадена система в/бъдеще, кой

то обхваща: анализ на състоянието и тенденциите на развитие на външна

та среда на системата, комплексна оценка на нейните ресурси и възмож

ности, формулиране на целите на системата и определяне на пътищата 

за тяхното постигане, създаване на предпоставки за реализация на пред

вижданото развитие и контрол за постигнатите резултати"
4 

От гледна точка на управлението Л. Парашкевова определя пла

нирането като „процес на вземане на управленско решение, основава

що се на обработването на входна и изходна за системата информа

ция и включващо избор и постановка на целите, на средствата и пъти

щата за тяхното достигане, като завършва със сравнителна оценка на 

алтернативните варианти и избор на най-приемлив от тях, в очаквани

те условия на развитие"
5
. 

Въз основа на представените дефиниции можем да обобщим, че 

всяка една от тях акцентира на различни характеристики и особенос

ти на планирането. Процесът на планиране е продължителен, обхваща 

разнообразни дейности, които имат своите специфични особености в 

зависимост от отделните отрасли на икономиката. Това може да се 

посочи като причина за липсата на съдържателна дефиниция за поня

тието „планиране" 

Планирането е една от основните функции на управление на стро

ителното предприятие. То се намира в тясна връзка с останалите фун

кции (организиране, ръководство, контрол) и служи за основа за тях

ното осъществяване. Централно и важно място на планирането в про

цеса на управление на предприятието поставя пред него следните ос

новни задачи
6
: 

3
 Панайотов, Д., М. Чиприянов. Планиране и прогнозиране. Академично издателство 

„Ценов'' - Свищов, 2006, с. 11. 
4
 Цит. по Н. Найденов. Прогнозиране и планиране. Университетско издателство „Сто

панство", София, 2002, с. 28. 
5
 Парашкевова, Л. Планиране и прогнозиране. Варна: „Колор Принт", 2005, с. 43. 
6
 Каменов, Д. Бизнес планиране. Наръчник за начинаещия предприемач. София, 

ОКОМ, 2002, с. 57. 
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разкриване на перспективите за развитие на бизнеса, рискове

те и опасностите, които го заплашват, и препятствията пред 

него; 
избор на оптимален път за развитие на дейността, т.е. опреде
ляне на целите и избор на начини за тяхното постигане; 

оценка на потребностите и на възможностите за осъществя

ване на необходимите инвестиции за развитие на бизнеса; 

целенасочено осигуряване, разпределение, използване, разви

тие и контрол на необходимите ресурси; 

установяване на критерии за контрол и оценка на резултатите 

от дейността; 
повишаване способностите на ръководителите да вземат уп

равленски решения в обстановка на неопределеност, риск и 

изненади. 
В контекста на изложеното следва да допълним и същественото 

изискване за създаване на предпоставки и възможности за осъще

ствяване на мониторинг върху изпълнението на всички основни зада

чи. Ефективното изпълнение на тези задачи изисква планирането да 

се осъществява в съответствие с редица принципи. Те определят ха

рактера и съдържанието на планираните дейности в строителното 

предприятие. Правилното съблюдаване на принципите на планиране 

създава предпоставки за ефективна работа на предприятието. 

По отношение на принципите на планиране различни автори имат 

различни виждания за това кои от тях са важни, съществени и необхо

дими. О щ е А.Файоль определя четири основни принципа на планира

нето, а именно: единство, непрекъснатост, гъвкавост и точност. По-

късно Р. Акофф посочва още един ключов принцип на планирането-

принцип на участието и счита, че планирането се базира на три основ

ни принципа: участие, непрекъснатост, холизъм
7
. 

Редица автори
8
 посочват и други важни принципи, които трябва 

да се съблюдават в процеса на планиране: повишаване на ефективно

стта, пропорционалност, балансираност, съгласуваност с външната 

среда, комплексност, оперативност, адекватност, икономичност, перс

пективност, надеждност, селективност и др. По наше виждане най-

важните принципи, които е необходимо да се спазват при планирането 

7
 Акофф Р. Планирование будущего корпороции. Прогрес, Москва, 1985, с. 100. 

8
 Парашкевова, Л. Цит. съч., с. 30-32; Ненов, Т. Планиране и анализ на стопанската 

дейност на индустриалното предприятие, Варна, Университетско издателство ИУ, 

2003, с. 20-22; Благоев, Бл., Р. Шинева и др. Икономика на предприятието. „Наука и 

икономика", Икономически университет-Варна, 2010, с. 120 

257 

N 



на дейността на строителното предприятие са: участие, непрекъсна
тост, холизъм, оптималност и мониторинг. 

Принципът на участието изисква привличане и включване в про

цеса на планирането на всички, или ако това е неосъществимо, на 

възможно по-широк кръг лица, чиито интереси в някаква степен се 

засягат непосредствено. Участието на заинтересованите лица в съста

вянето на плановете допринася, както за подобряване на качеството 

на плановете, така и за създаването на благоприятни предпоставки за 

тяхното изпълнение. Участниците в съставянето на даден план имат 

по-голяма готовност и мотивация да го изпълнят, защото са по-добре 

запознати със замисъла на плана и задачите, които произтичат от него. 

Принципът на непрекъснатост е свързан с постоянно осъществява

не на корекции и промени във вече разработените планове. Приложение

то му е свързано с измененията на външната и вътрешната среда на 

предприятието, които поради една или друга причина не са били предви

дени при съставянето на първоначалния план. С този принцип се постига 

гъвкавост и адаптивност на планирането спрямо настъпващите промени. 

Принципът на холизма изисква подчиняване на частите на цяло

то. Това означава, че трябва да бъде постигната съгласуваност на 

плановите разработки на различните равнища на планиране. По хори

зонтала плановете трябва да се координират, а във вертикала да се 
интегрират. 

Принципът на оптималност е свързан с изискването за постига

не на най-висока ефективност в две направления: достигане на целите 

на плана с минимални ресурси или максимизиране на целите на плана 

при ограничени ресурси
9
. Това означава, че трябва да се избере този 

вариант за развитие, който в най-висока степен осигурява постигане
то на поставените цели. 

Принципът на мониторинг предполага осъществяването на не

прекъснат и своевременен контрол върху изпълнението на всички пла
нирани дейности на предприятието. 

Многостранността на производствено-стопанската работа в стро

ителните предприятия и необходимостта от координацията на множе

ството производствено-стопански и производствено-технологически 

звена е причина, поради която се изисква разграничаване на планира

нето съобразно степените на управление. Във връзка с това по степе

ни в строителното предприятие се различава следното планиране
10
: 

9
 Геров, А. Фирмено планиране. София, 1999, с. 15. 
10
 Димитров, П, Пл. Илиев, Ив. Желев. Управление на строителното предприятие. 

Университетско издателство, Икономически университет-Варна, 1997, с. 240. 
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планиране в строителното предприятие като самостоятелна 

юридическа личност; 

планиране на поделенията, влизащи в състава на строително

то предприятие, каквито са производствено-стопанските еди

ници; 
планиране на производствено-технологическите звена-участъ-

ци, а при затруднение - планиране на строителните обекти. 

Строителните предприятия могат да използват различни подхо

ди за планиране и изготвяне на план за дейността
11
: 

подход отгоре-надолу (централизирано планиране) - основни

те планови задачи, стратегии и ресурси се определят на рав

нище предприятие. След това тези цели, задачи и показатели 

се предвижват към по-ниските равнища в структурата на пред

приятието и в по-детайлизирана и конкретна форма се включ

ват в плановете на подразделенията; 

подход отдолу-нагоре (децентрализирано планиране) - първич

ните разработки се правят от подразделенията, след което се 

координират, балансират, обобщават и коригират за предприя

тието като цяло. Обединението на плановете на нисшите орга

низационни звена образува общия единен план; 

комбиниран подход (интерактивно планиране) - съчетава 

първите два подхода. Целите се определят от ръководството 

на предприятието, а стратегиите - във взаимодействие. 

По наше виждане планирането е сложен и продължителен про

цес, който определя параметрите за постигане на целите на предпри

ятието в бъдещето. В условията на пазарна икономика всяко едно 

предприятие трябва да планира своята дейност в съответствие с раз-

гледните принципи, за да може адекватно да реагира на външни и 

вътрешни промени, да оптимизира икономическите си показатели и 

да осигури оптимални резултати. 

1
 * Благоев, Б., Р. Шинева и др. Икономика на предприятието. Цит. съч., с. 121. 
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ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО 

НА ЕКСПАТРИАТИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС 

Докторант Петър Петров 

Икономически университет — Варна 

Международният бизнес търпи непрекъснато развитие и използване

то на привнесени знания и умения в дейността на отделните филиали е 

условие за постигане на конкурентно предимство. В настоящата разра

ботка разглеждаме основните предимства и недостатъци от използване

то на експартриати като основен източник на знания и умения в междуна

родните компании. Направеният анализ се допълва с данни за актуалните 

тенденции в този подход за назначаване на персонал в интернационалния 

бизнес. В заключение извеждаме препоръки за успешното използване на ек-

спатриати в дейността на международните компании. 

Само за периода 1948 - 2008 година световният експорт нараства 

средно с 13,88% всяка година (по данни на СТО
1
). Бизнесът все повече 

се интернационализира, като нараства броят на международните компа

нии и подразделенията, които те разкриват. Това налага търсенето на 

успешни подходи за справяне с предизвикателствата на бизнеса, като се 

използва натрупания международен опит. Един такъв подход е назнача

ването на експатриати в задграничните филиали на компанията майка. 

1, Характеризиране на интернационалните служители. 

Служителите в международните компании се делят на две големи 

групи: местни кадри (граждани на страните, в които работят) и експатри

ати (които не са граждани в страната на работното място). Последните 

се категоризират като граждани на страната на компанията майка и граж

дани на трета страна (нито където е главната квартира, нито където е 

подразделението). Барнет, Тойн и Менденхол (1992) представят една по-

пълна класификация на служителите в интернационалните компании
2
: 

1. Местен служител в компанията майка - гражданин на страна

та, където е ситуирана компанията майка. Пример: германец, 

работещ за немска компания в Германия. 

1
 1п1егпа1юпа1 Тгаде 8Ш1з1юз 2010, ШХ), ОесетЬег 2010. 
2
 Адаптирана по 8. ВагпеО, В. Тоупе, & М. МепдеппаН, АТЪгее Бнпепзюпа! ОаззШсайоп 
Зспета Гог иЧе 8Шс1у оГМегпайопа! Нитап Кезоигсез, 1992. 
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2. Експатриат на компанията майка - служител, изпратен от ком
панията майка под неин контрол, да работи в чуждестранно 
подразделение на организацията. Пример: германец, времен
но назначен от компанията майка в българско подразделение 
на организацията. 

3. Чуждестранен служител в компанията майка - служител на 
чуждестранно подразделение, прехвърлен в компанията май
ка под неин контрол. Пример: Български служител, преместен 
за постоянно в немската централа на компанията. 

4. Местен служител на подразделението (висш мениджмънт) -
местен служител на чуждестранното подразделение под кон
трола на компанията майка. Пример: Български мениджър в 
българското подразделение на организацията, който се отчи
та директно на немската компания майка. 

5. Наемане на чужденец за работа в компанията майка - служи
тел, нает да работи в компанията майка, който по съвпадение 
е чужденец. Пример: служител, нает за работа в компанията 
майка в Германия, който се оказва от френска националност. 

6. Служител от трета националност в подразделението - тради
ционен служител от трета националност; контролиран е от ком
панията майка, работи в подразделението, но не е от нацио
налността на нито едното от двете. Пример: управителят на 
българското подразделение е французин, който докладва ди

ректно на немската компания майка. 
7. Назначен в компанията майка служител на подразделението 
- служител под контрола на подразделението, който работи в 
компанията майка и е от нейната националност. Пример: не
мски мениджър, който представя подразделението в Бълга
рия пред немската централа, като отговаря пред ръководството 

на българското подразделение. 
8. Чуждестранен служител, назначен за постоянно в подразде
лението - служител от националността на компанията майка, 
работещ в подразделението и отговарящ пред неговото ръко
водство. Пример: немски служител, преместен за постоянно в 

българското подразделение. 
9. Експатриат от подразделението - служител на подразделе

нието от същата националност, който е назначен на работа в 
подразделение в друга държава. Пример: български служи
тел, временно назначен да работи в подразделението в Румъ

ния. 
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10. Служител в компанията майка от трета националност - слу

жител под контрола на подразделението, работещ в компа

нията майка, но не е от националността на нито едното от 

двете. Пример: французин, нает от българското подразделе

ние и изпратен на работа в компанията майка. 

11. Местен служител на подразделението - традиционен мес

тен служител; от същата националност на подразделението. 

Пример: българин, нает да работи в българското подразде
ление. 

12. Наемане на чужденец за работа в подразделението - слу

жител, нает да работи в подразделението, който по съвпаде

ние е чужденец. Пример: служител, нает за работа в българ

ското подразделение на немската компания, който се оказва 

от френска националност. 

Служителите в категории 2-10 са експатриати - чужденци, на
ети да работят в друга държава. 

Международните компании използват три основни подхода за 
назначаването на служители

3
: 

Етноцентричен подход - подборът и комплектуването на зад

граничните поделения на компанията майка се осъществяват 
с нейни кадри. 

Полицентричен подход - залага на местните кадри при подбо

ра на ръководители на задграничните подразделения на ком
панията майка. 

Геоцентричен подход - националността не е критерий при под

бора на ръководния състав на равнище майка и нейните задг

ранични подразделения. Професионализмът е решаващ при 

подбора и при назначаването на кадрите. 

Кой подход ще,бъде предпочетен зависи до голяма степен и от 

оценката, която компанията отдава на предимствата и недостатъци
те на експатриатите. 

2. Предимства и недостатъци от използването на експатриати 

Назначаването на експатриати в международните компании носи 

както позитиви, така и негативи в два аспекта: за компанията и за 
самия служител. 

Предимствата за компанията са в следните насоки: 

3
 Боева, Б. Международен мениджмънт. У И „Стопанство", С, 2004. 
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Наличие на по-високи компетенции на служителя - техничес

ки познания, лидерски, управленски и комуникационни умения, 

опит в международна среда, опит в дейността на компанията. 

По-лесно общуват с компанията майка, което допринася и за 

по-ефективни връзки между подразделението и централата. 

Експатриатът познава добре както служителите в управлени

ето, така и процедурите и правилата на работа. 

Проводник на интернационалното начало в дейността на под

разделението. 

Носител на корпоративната култура на компанията майка. Това 

значително улеснява приобщаването на персонала на подраз

делението към ценностите на международната компания. 

Прокарват политиката и стратегиите на компанията майка. 

Осигуряват предаването на специфичното ноу-хау на компа

нията майка към задграничните подразделения. 

Подобряват обучението на местните кадри и тяхното изра

стване. 

Осигуряват по-голямо ниво на контрол от страна на компани

ята майка. 

Предоставят нови възможности за кариерно развитие и тру

пане на опит за кадрите на компанията майка. 

Поддържат имиджа на международната компания. 

Недостатъците за организацията са както следва: 

Високи разходи, които включват (могат да достигнат 30 до 

150% повече от разходите за труд в страната на компанията 

майка): 

о По-високо заплащане. 

о Разходи за трансфер. 

о Разходи за жилище. 

о Разходи за образование на децата. 

о Разходи за компенсация на членовете на семейството. 

о Компенсация за всякакви затруднения, на които е подложен 

експатриатът. 

о Заплащане за членство в клубове. 

о Данъци. 

о Заплащане на разликите в стандарта на живот (ако е по-

висок или ако е по-нисък, до достигане на стандарта на из

пращащата страна). 

Затруднено общуване с местните делови и политически кръго

ве и профсъюзите. 
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Не толкова ефективни връзки с местните фирми. 

• Непознаване на местния манталитет и културни специфики. 

Потребности от получаване на разрешение за престой и рабо

та, включително и участие в ръководни органи. 

Културната адаптация може да бъде проблем, който да дове

де до културен шок. 

Потенциални конфликти между транснационалната компания 

и политиката на страната домакин за насърчаване на назнача

ването и развитието на местни кадри. 

Често местните служители не приемат лесно чужденците на 

ръководни позиции. 

Експатриатите обикновено са с временна заетост в съответ

ното подразделение, което може да доведе до приоритетност 

на краткосрочните решения за сметка на дългосрочните та

кива. 

Трябва да се търси работно място в компанията майка след 

прекратяване на работата на експатриата в задграничното под

разделение. 

Разбира се, задграничната работа има значителни предимства и 

за самия служител: 

По-високо заплащане. 

• Повече предизвикателства, нови култури, нови вкусове и усе

щания. 

Международен и интеркултурен опит. 

Подобна работа разширява хоризонтите и изостря възприя

тията, учи те да бъдеш по-устойчив, да комуникираш по-доб

ре, а също и да създаваш ефективни връзки. 

Подобрява адаптивността. 

Нови възможности за работа. 

Разнообразие за семейството. 

Всичко това е съпроводено и с недостатъци, които трябва да се 

имат предвид: 

Затруднена адаптация в новата среда. 

Възможно е местните хора да не приемат чужденеца и се

мейството му. 

Проблеми с • образованието на децата или с настаняването. 

Непознаване на порядките в страната домакин. 

Затруднения с езика. 

Промяна на установените навици и стил на живот. 

• Проблеми при завръщането у дома: 
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о По-ниски доходи. 
о Обратен преход към корпоративната култура на компанията 

майка. 
о Обратен преход към начина на живот в страната на компа

нията майка. 
о Риск от загуба на възможности за кариерно развитие и дори 

на работното място. 

3. Съвременни тенденции. 

Според данни на ОИСР
4
 (от септември 2007 г.) относителният 

дял на експатриатите сред високообразованите граждани е почти два 

пъти по-висок от този на останалите. Това означава едно високо каче

ство на този тип работна ръка. 
Повече от 3 0 % от експатриатите вземат над 120000 евро на го

дина
5 

Според проучване на С М А С 01оЬа1, проведено през 2008 година 
над 2 0 % от експатриатите са жени, 5 4 % са на възраст 20-39 години. 

Тенденцията е към увеличаване на заетостта на жените, както и зна

чително подмладяване на служителите зад граница. Това оказва вли

яние и върху формите на заетост, заплащането и допълнителните раз

ходи, които ще правят компаниите, използващи подобна работна ръка. 

Негативна тенденция под влияние на световната икономическа 

криза е намаляването на броя на експатриатите. Според ̂ огкгогсе 

Мапа^етеп! през 2008 г. значително намалява броят на експатриати

те в банковия, финансовия и автомобилния сектор. Последните ня

колко месеца компаниите предлагат договори с продължителност до 

12 месеца на желаещите да работят за тях извън собствената си стра

на. За сравнение през 2007 г. повечето експатриати са сключвали до

говори с продължителност от няколко години. 
Едва 42,1% от компаниите, които са участвали в проучване на 

консултантската компания Мегсег през 2008 г, са заявили, че задъл

жително ще осигурят работа на служителите, които са работили за 

компанията извън собствената си страна. По данни на \\югк10гсе 

Мапа§етепх вълната на завръщане на експатриатите в собствените 

им държави се очаква да продължи между 18 месеца и три години. 

4
 Организация за икономическо сътрудничество и развитие. 
5
 Н8ВСЕхра1Ехр1огег8игуеу,2008. 
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Заключение. 

Тези тенденции налагат сериозно преосмисляне на използването 

на експатриати в международния бизнес и най-вече на подходите и 
формите, чрез които се назначават тези служители. 

Приносът на такива кадри за интернационалните компании е ог

ромен, но също толкова големи са и разходите. Това налага търсене 

на варианти за тяхното оптимизиране - чрез по-кратък цикъл на зае

тост или поддържане на стандарт на живот в разумни граници. 

Друг аспект на подобряване може да се търси в подготовката и 

развитието на експатриатите, като една добра отправна точка е мо

делът, предложен от Уейн Каскио (Модел за развитие на мултинацио-
налния мениджмънт

6
). 

6
 Сазсю, Шаупе Р, Мапа§т§ Нитап Кезоигсез, МсОга\у-НШ РиЬ1. Со., 1989. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТЕАТЪРА 

Докторант Ина Станоева 

Икономически университет - Варна 

Резюме 

Докладът разглежда видовете театрални екипи, специфичните осо

бености на наемането на персонал в театрите и трудностите пред менид

жърите на човешки ресурси в театралните организации. Представени са и 

препоръки за работата с доброволци, както и регулиращите заетостта в 

сценичните изкуства организации. 

Управлението на човешките ресурси в театралните организации 
има редица специфични особености. То се различава от процеса на 
управление на човешките ресурси в една бизнес организация поради 
наличието на творчески процес. Целта на настоящото изложение е да 
представи видовете театрални екипи, наемането им и работата с тях. 

1. Видове театрални екипи и наемане 

на художествено-творческия персонал 

Театралният екип се състои от няколко обособени части: • 
• Художествено-творчески екип - обхваща сценичните изпълни
тели /актьори, танцьори, музиканти, певци и други/. Освен тях 
в него се включват и останалите театрални творци, които са 
заети пряко или косвено с подготовката и представянето на 
спектакъла - режисьори, хореографи, драматурзи, сценогра

фи, композитори и други. 
• Технически екип - включва две подгрупи: 
> Екип, обслужващ актьорите - реквизитори, гардеробиери, 

гримьори, суфльори и др. 
> Екип, обслужващ сцената- осветители, тон-озвучители, сце

нични работници и др. 
• Спомагателен екип, който се разделя на: 
> Екип, обслужващ сградата-портиери, ел.техници, хигиени-

сти и др. 

1 Ьап§1еу, 81ерпеп. ТЬеаЬге тапа§етеп1 апс! ргойисйоп т Атепса, Бгата Ьоок 

риЪНзпт^з, Кеш Уогк, 1990. 
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> Екип, обслужващ публиката - разпоредители, касиери, гар-

деробиери, продавачи на напитки и закуски, продавачи на 

брошури и рекламни материали и др. 

••• Производствен екип - включва работниците в театралните ате

лиета за създаване на декори и костюми. 

••• Управленски /административен/ екип - мениджъри, продуцен

ти, счетоводители, библиотекари и др. 

Ахе1 НаипзсМеМ
2
 счита, че „управлението на човешките ресурси в 

театъра се характеризира с висока мобилност, непостоянни трудови анга

жименти и временна стабилност на актьорите. Повечето актьори са на 

временен договор, на хонорар или на индивидуална практика." Тази неси

гурност и мобилност ограничават развитието на работната атмосфера и 

създаването на екипи, както и създаването на лоялност към организация

та. Авторът добавя, че „театърът е екстремна форма на проектна органи

зация със стриктна времева рамка". Мордсен
3
 определя театрите „като 

като интерорганизацеонна система на работа", т.е. съчетават длъжности 

от различни области. Поради тази причина авторът смята, че трябва да 

има ясни работни правила. Съществуват и щатни актьорски позиции. 

Почти невъзможно е да се направи длъжностна характеристика 

особено на творческите екипи. Изискванията към актьорите се менят 

непрекъснато. Видът продукция също има важно значение за изисква

нията към персонала. Например, музикалните театри почти винаги изис

кват повече хора за художествено-творческия екип в сравнение с не-

музикалните. Освен това в повечето театри е често срещана практика 

да се комбинират две длъжности от едно лице. Това се прави най-вече 

поради ограничените финанси. Не трябва да се комбинират длъжнос

тите на техническия и спомагателния екип, актьорството с нищо друго 

или две дейности, които включват еднакво работно време и изискват 

служителят да се намира на две различни места едновременно. Напълно 

е възможно, обаче, да се слеят дейността на творческия и икономичес

кия директор, на специалистите по маркетинг, реклама и връзки с об

ществеността, на сценичния мениджър и реквизитора и др. Успешните 

комбинации на длъжности винаги зависят от интересите, квалификаци

ята и индивидуалните възможности на служителите. 

Много често цялата дейност по човешките ресурси се извършва от 

главния мениджър. При създаването на длъжностните характеристики 

за длъжностите, където това е възможно, мениджърът трябва да опише: 

2
 НаипзспПс!, Ахе1. Мапа§т§ етрюутеп* геюйопзЪирз т Йех1Ь1е 1аЬоиг тагке1з: те 
сазе оГОегтап герегюгу теа1гез, Нитап геюйопз, 2003, р. 901. 

3
 Магдзеп, О. Атеогу оГ етрюутеп! зуз1етз. Мюго-йшпааНопз 01*зос1е1а1 сНуегзну, 
(Мога! ишуегагу Ргезз, 1999. 
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Какви задължения и отговорности ще се изпълняват за съот

ветната длъжност. 

• Каква квалификация е необходима. 

• Работно време, заплащане и условия на труд. 

• Трябва да се опишат още и основните цели на театъра, акть

орските постижения, какви служители се търсят и др. 

Традиционните начини за набиране на персонал са трудно прило

жими в театралните организации. Най-често използваните начини за 

набиране на кандидати са личните познанства на мениджъра. Друг 

често използван начин са театрални училища и продуцентски аген

ции. Най-рядко срещани са обяви в медиите и в бюра по труда - тези 

два метода се използват за нетворческите екипи. 

За назначаването на актьорския състав често се правят прослуш-

вания/кастинги от директори, режисьори и продуценти, а за другите 

длъжности - като режисьори, драматурзи и други често се разглежда 

съвместимостта между техните идеи и целите на театъра. Важна 

роля има и степента на приемане на новите актьори от колектива.? 

Повечето театрални мениджъри изискват актьорите да имат об

разование. Кагпипеп
5
 счита, че „да се дипломираш в училище по ак-

тьорство за драматичен театър, е първото доказателство за артисти

чен талант." Вескег
6
 подкрепя тази теза като допълва, че това се 

дължи най-вече на факта, че в тези училища броят на приетите го

дишно варира около 10 души. 
Често решаващи качества при наемането на актьори са техните 

работни навици, способността им да играят множество роли, да рабо

тят отлично в екип и разбира се, да са изключително талантливи. Според 

РаиНшег и Апс1егзоп
7
 най-важните качества на един актьор са отго

ворността и адаптивността. Обикновено, преди да наеме един актьор 

директорът на театър се консултира със свои колеги, които познават 

добре неговите качества. Често решенията се вземат на база репу

тацията
8
 на актьора - в тези среди се знае всичко. Процесът на на

емане в театрите зависи силно от личните връзки в професионалната 

общност, както и от личните предпочитания и вижданията за дадена-

4
 8шюп, Н.А. А &гта1 теогу оГте етрюутеШ геюНопзМр. Есопотеичса, 1951, р. 293. 
5
 Кагпипеп, Р. ТЬе т1егас1юп Ьеглуееп аШзй' ргоГеззюпа1 йшпте апс! етрюутеШ т 

[Ье йеШ ог РтшзЬ теа1ге, 1оигаа1 оГСи1шга1 есопоппсз, 1995, р. 17-32. 
6
 Вескег Н.8. АЛ^огШз. Ш1уегзпу оГСаИГогтаРгезз, 1982. 
7
 Раи1кпег, К.К,Апдегзоп, А.В. 8ЬоЛ-*егт рго)ес1:5 апс! етег^еп* сагеегз. Еуккпсе Ггот 

НоНулуооо
1
. Атепсап 1оита1 оГ 8осю1о§у, 1987, р. 879. 

8
 Каюег, Н.1, ВиП, К.8. Воипс1агу1е55 сагеег апс! зос1а1 сарИа1. ОхГога

1
 ТЛнуегзИу Ргезз, 

1996, р. 187. 
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та роля на режисьорите и продуцентите. Управлението на човешките 
ресурси в театъра е силно персонализиран и субективен процес

9 

Уменията на актьорите зависят от личните им качества и от 

желанието им да работят над себе си. Режисьорите работят с тях, но 

във връзка с конкретната роля и уменията, които са необходими за 

изпълнението й. 

Всички нетворчески длъжности трябва да са предварително опи

сани в длъжностната характеристика. Това позволява по-лесното 

въвеждане в длъжност на служителите. 

Най-трудното в работата на мениджъра по човешки ресурси е, 

че артистите в сценичните изкуства са доста трудни за управление.
10 

Артистичната креативност и работоспособност трудно могат да бъдат 

регулирани. Правилата понякога трябва да се нарушават за доброто 

на творческия процес. Мениджърът трябва да познава много добре 

средата на актьора, начина му на работа, вкусове, ниво на таланта му, 

настроенията и дори физическото и психическо здраве на изпълните

лите. Тези познания са му необходими, да намери подходящия актьор 

за подходящата роля в точното време за неговата кариера. А най-

важното е да събере заедно точния набор от индивиди в близко сътруд

ничество. Това е изключително трудно в театъра. „Най-големият про

блем на театралния мениджмънт всъщност не са парите, не е дори 

критиката. Най-големият проблем е, че той работи с една много осо

бено група хора, наречена актьори. Задължение на мениджъра е да 

отглежда и защитава заслужилия талант като един от най-големите 

ресурси в театралната организация. Това означава да уважава, дори 

да обича актьорите заради радостта и проникновението, което доста

вят на другите. Означава още разбиране на актьорския страх от по

емане на рискове."
11
 Ето защо управлението на човешките ресурси в 

театъра е по-различно и по-сложно заради тясната му обвързаност с 

изкуството. Друг проблем е, че театрите в малките градове не са 

привлекателни за по-младите актьори, които искат бърза изява на 

техния талант. В същото време пазарът на работна сила е твърде 

малък и има уникални изисквания и специфични особености. Трудно 

хора с други професии биха могли да се преквалифицират в актьори. 

9
 НаипзсЬПд, Ахе1. Мапа§т§ етрюутет гекйопзШрз т Йех1Ь1е 1аЬоиг тагке1з: те 

сазе о^Сегтап герейогу теайез, Нитап ге1а1юпз, 2003, р. 901. 
10
 Ьап§1еу, 81ерЬеп. ТЬеа1;ге тапа§етеп1 апа* ргойисЦоп т Атепса, Вта.тв. Ьоок 

риЬИзЬт§з, № У У У О Г К , 1990,113-114. 
1
' Пак там. 
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2. Работа с доброволци 

Важна част от персонала в много театри по света заемат добро

волците. Това са хора, които работят почасово за театъра без възнаг

раждение от любов към изкуството. Подробно темата за добровол-

чеството в театъра е разгледана от НегЬег! 8еппеИ
12
. Той предлага и 

12 съвета към театралните мениджъри за ефективна работа с добро

волците в театъра. Те са: 

^ Театралните мениджъри трябва да създават чувство на един

ство на театъра с общността. 

^ Доброволците трябва да получават списъци със задачи и де

тайлни инструкции. 

^ Мениджърите да се отнасят вежливо и с разбиране. 

^ Да се създават предизвикателства, но да се избягва претова-

реността. 

^ Да има екипност. 

^ Да се даде възможност на доброволците да научат повече за 

театъра - да могат да участват в курсове, да се срещат със 

звезди. 
^ Да се окуражават. Похвалите трябва да се отправят пред дру

гите критиките - насаме. 

^ Мениджърите не трябва да изискват перфекционизъм. 

^ Да се организират работни срещи. 

^ Да се държи на високия стандарт на работа. 

^ Да се развие ядро от хора. 

^ Да се покаже най-висока степен на одобрение и уважение към 

всеки доброволец. 

Условията на заетост на сценичните изпълнители се регулират 

отчасти чрез трудовото законодателство на съответната държава и 

отчасти - чрез колективните трудови договори (споразумения) и инди

видуалните договори. Прилагането на договорна система и защитата 

на заетостта на работещите в театрите се осъществява на първо ниво 

чрез конвенциите и препоръките на Международната конвенция по тру

да (МОТ), създадена през 1919 г. В Женева. Могат да се откроят след

ните особености на творческия труд на сценичните изпълнители: 

• Необичайно работно време - Представленията се провеждат 

във вечерни часове, в съботни, неделни и празнични дни. 

12
 8еппе«, Н. А Ге\у йрз Гог \Уогкт& тШл Уо1ип1еегз т те теа!ге, 1оигаа1 оГтеа1ге 

тапа§етеп1,1997. 
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• Увеличаване на безработицата - Равнището на безработица 

сред изпълнителските професии нараства в повечето от стра

ните по света. 

• Плаваща заетост - сценичните изпълнители често са творци 

на свободна практика. Те сключват временни договори с про

дуцентите и театралните мениджъри за един сезон или за една 

продукция, като през останалата част от времето се явяват 

на конкурси и търсят работа. 

• Относително ниско възнаграждение - мнозинството от из

пълнителите, заети в различни форми на сценичното изкуство 

в света, получават по-ниско годишно възнаграждение от сред

ното за страната. Това се дължи, от една страна, на големите 

периоди на безработица, а от друга - на особеностите в ико

номическата структура на органиизациите в сценичните изку

ства и нуждата от външна финансова подкрепа. Това води до 

необходимостта много актьори да упражняват допълнителни 

професии, които да са източник на доходи. 

• Висока степен на специализация - принципът на заменяемост 

на един изпълнител с друг е трудно приложим. 

• Висока степен на риск и професионални заболявания. За акть

орите са характерни голям брой професионални заболявания, 

най-често срещаните от които са: глухота поради шум и виб

рации, кожни болести поради използването на грим, белодроб

ни заболявания поради високото ниво на запрашеност на сце

ната, конюнктивит и други очни болести вследствие на висо

ката степен на осветеност на сцената. Това изисква създава

нето на специална система за социално осигуряване при бо

лест и трудова злополука. 

В заключение можем да кажем, че мениджърите на човешки 

ресурси в театъра са изправени пред редица предизвикателства в сво

ята работа, тъй като трябва да балансират между особеностите как

то на управленския, така и на художествено-творческия процес. 
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ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ 

НА КОЛЕКТИВНОТО ПАЗАРУВАНЕ 

В БЪЛГАРСКОТО ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО 

Гл. ас. д-р Десислава Гроздева 

Икономически университет - Варна 

Колективното пазаруване в Интернет е една от новите тенден
ции при онлайн покупките, която придобива все по-голяма популяр
ност, както в световен мащаб, така и в нашата страна. Появата за 
кратък период от време на множество сайтове за групови покупки, 
наличието на разнообразни оферти в тях и изключително високата им 
посещаемост и интерес, проявен от потребителите, разкриват техния 
значителен потенциал за развитие. Като нов бизнес модел, колектив
ното пазаруване по електронен път, се отличава със своя специфика 
по отношение на участниците, взаимоотношенията между тях и цяло
стното протичане на търговския процес. 

Целта на доклада е да се изяснят характерните особености на 
груповото пазаруване онлайн и да се определят основните проблеми, 
които възникват при осъществяването му в българското Интернет 
пространство. За постигане на така поставената цел са изяснени 
същността и предимствата на електронните колективни покупки за 

отделните участници, анализира се състоянието на българските сай
тове, прилагащи посочения бизнес модел и се представят проблеми
те, свързани с груповото пазаруване онлайн у нас. 

В основата на колективното пазаруване стои възможността за 
покупка на стоки и услуги с големи отстъпки от реалната цена и нали

чието на „уникално взаимодействие между търговец, посредник (сайт) 
и потребител (клиент)"

1
 Колективността се отнася до това, че купу

вачите се групират онлайн, за да закупят определен продукт на значи

телно по-ниска цена от обичайната. Обикновено отстъпките в сайто-

вете за колективно пазаруване в българското Интернет пространство 
варират между 5 0 % и 90%, в зависимост от предлагания продукт. За 

целта търговецът предварително определя минималния брой клиенти, 

1
 Георгиев, В. Новата мода на сайтовете за колективно пазаруване. // Р С \УогШ, бр. 4, 

2011. Достъпно на: <Ьпр://рсшог1с1.Ь§/17179_поуа1:а_тос1а_па_5а)1;оуе1:е_2а_ко1ек1;1Упо 

_ра2ашуапе> [Достъп 08.04.2012] 
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който трябва да бъде достигнат, в рамките на конкретен период от 

време, за да стане активна офертата. При условие, че не се достигне 

желаното ниво на заявки, сайтът връща парите на клиентите и сдел

ката отпада. Времевият период, в границите на който продуктът е 

предложен за продажба от фирмата в сайта и се осъществява наби

ране на необходимите купувачи, е от няколко часа до 5 дни. За всяка 

текуща оферта, присъстваща в Интернет платформата за колективно 

пазаруване, задължително се посочват: 

фирмата, предлагаща промоционалната оферта; 

адреса, на който се продават стоките или се извършва услугата; 
регулярната цена; 

промоционалната цена и предлаганата отстъпка; 

минималния брой продажби, за влизане в сила на офертата; 

периода, през който потребителят може да използва закупе
ния ваучер; 

всички допълнителни условия, отнасящи се до офертата. 

За да се реализира покупка от такъв сайт, се изисква първона

чална регистрация на потребителя, след което при избор на конкретна 

оферта се получава платежен код, който трябва да се представи при 

съответното заплащане. То може да се осъществи чрез плащане в 

брой (от каса на „Изипей" АД), по банков път, от банкомат, чрез кури

ер с наложен платеж, по електронен път посредством системите 

еРау.Ъ§, РауРа1 и др. При повечето български сайтове за групови по

купки, плащането следва да се направи до два дни след подаването 

на заявката или тя автоматично се анулира. 

Когато минималният брой клиенти за активиране на офертата 

бъде достигнат, системата изпраща по имейл електронен ваучер с 

уникален код на всички купувачи, заплатили за продукта. В противен 

случай, ако офертата отпадне, поради липса на достатъчно купувачи, 

заплатената стойност следва да бъде върната на клиента. С течение 

на времето и с набирането на все по-голяма популярност на колектив

ното пазаруване сред потребителите, повечето сайтове у нас премах

ват ограничението относно наличието на определен брой купувачи или 

продадени ваучери, за да се осъществи дадена сделка. В действи

телност, тя е активна със самото публикуване на офертата в сайта. 

По своята същност, ваучерът представлява документ, който по

требителят трябва да представи на търговеца, за да получи предва

рително платената стока или услуга. При всяка сделка задължително 

се уточнява ограничението относно броя на ваучерите, които могат 

да се закупят от един купувач. В документа се посочва името на 
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търговеца, длъжен да предостави предплатените стоки или услуги, 
срокът на валидност и всички други особености и условия по сделка
та. Изисква се ваучерът да се разпечата или да се запише неговия 
код. Той е достъпен и на страницата на сайта, от който е извършена 
покупката, като за целта е необходимо клиентът да въведе потреби
телското си име и паролата, зададени при регистрацията му. 

Въпреки, че сайтовете за колективно пазаруване са сравнително 
нова платформа за осъществяване на онлайн продажби, те се разпро
страняват изключително бързо и за кратко време намират множество 
привърженици както сред търговците, които се възползват от възмож
ността да предложат своите продукти, прилагайки динамично цено
образуване, така и сред Интернет купувачите, търсещи атрактивни и 
изгодни оферти в глобалната мрежа. Това се дължи на обстоятел
ството, че всеки от участниците в груповото пазаруване получава 
редица ползи и добавена стойност от сделката. 

Основното предимство за потребителя е получаването на акту
ална информация за изключително изгодни в ценово отношение пред
ложения за покупка. Ежедневно сайтовете представят по една нова 
оферта, чието намаление спрямо регулярната цена обикновено е око
ло 50%. Съществуват и предложения със значително по-големи от
стъпки, от които потребителите могат да се възползват, закупувайки 
ваучер за съответната стока или услуга. Това е главната причина за 
високия трафик на сайтовете за колективно пазаруване. Освен осигу
ряването на привлекателни оферти, важен плюс за клиентите е възмож
ността за онлайн плащане, както и получаване на електронен ваучер, 
при което не се налага купувачът физически да посети мястото, за да 

го вземе. 
Успехът на тази онлайн платформа се дължи на това, че разпо

лага с разнообразни средства за общуване между посетителите чрез 
форуми, чат канали, писане на коментари. Същевременно, търговци
те също са задължени публично да отговорят на поставените запит
вания. Сайтовете за колективно пазаруване се контролират главно от 
социалните мрежи, които много бързо отразяват потребителските 
реакции относно публикуваната информация. В тях потребителите 
могат да коментират, дискутират, споделят и оценяват. Предоставяй
ки възможността за публично изразяване на опита или мнението на 

купувачите относно дадена оферта, продукт или търговец, социални

те мрежи се явяват ценен източник на информация преди и след осъ

ществяване на е-покупката, и своеобразен регулатор при сделката. 

Всички колективни сайтове поддържат опцията за абонамент за ак-
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гуалните оферти по електронната поща, което съществено улеснява 
клиентите, предоставяйки им своевременна информация за текущите 
предложения. 

Наред с индивидуалните сайтове за групово пазаруване, в българ
ското Интернет пространство нараства присъствието и на такива, кои
то събират всички оферти заедно на едно място. Това са така нарече
ните агрегатори, даващи възможност за бързо търсене и сортиране на 
наличните оферти по различни критерии: вид на продукта, размер на 
намалението, град, в който се предлага офертата и др. Агрегаторите 

осигуряват значително удобство на потребителите относно търсенето 
и откриването на желаната стока или услуга, спестявайки време и уси
лия. Но от друга страна, те обезличават в голяма степен силните стра

ни и отличителните иновативни характеристики на отделните колектив

ни сайтове, техния имидж и утвърдена репутация, свеждайки конкурен
цията между тях единствено до най-изгодното предложение. 

За да се разкрият по-пълно особеностите на колективното пазару
ване в Интернет пространството, е целесъобразно да се разгледа и стра

ната на предлагането, представена от различните производители и 
търговци, продаващи своите продукти със специални ценови отстъпки. 

Въпреки, че представят оферти на изключително ниски цени, от които 
печалбата е незначителна, търговците, участващи в колективните сай

тове, получават безплатна реклама, достигаща до много на брой по

требители. Тя е от голяма полза за малките новонавлизащи фирми на 
пазара, които за кратко време реализират значителен обем продажби. 

Фирмите получават парите от сделката авансово, преди да са 

обслужили клиентите и предоставили заплатените вече стоки и услу

ги. Те определят срока за ползване на ваучерите и всички ограниче

ния, касаещи сделката. В повечето случаи изискват от купувачите да 

направят предварително резервация, за да гарантират използването 

на ваучера и да се предпазят от претоварване или изчерпване на на

личностите. Следва да се има предвид, че при посещението в търгов

ския обект, за който е закупен ваучера, купувачите често извършват 

допълнителни покупки, увеличавайки приходите на търговеца. 

Ключова роля за успеха на колективното пазаруване има нали

чието на добре структурирани и управлявани сайтове, които непрекъ

снато контактуват с различни търговци, за да могат ежедневно да 

предлагат атрактивни оферти на своите клиенти и да поддържат тех

ния интерес и висока посещаемост. Сайтовете печелят, като вземат 

процент за всеки продаден продукт. Той е различен и зависи от цена

та, вида, атрктивността и договорката с търговеца, като обикновено 
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варира между 10% и 15%. С появата на все повече подобни платфор

ми процентът значително намалява. 
В българското Интернет пространство присъстват около 90 та

кива сайта
2
 въпреки, че този модел на пазаруване съществува у нас 

от средата на 2010 г. За кратко време той получава изключителна 
популярност и има изявени лидери като: „ОгаЪо", „Ко1ек1луа" 
„1ша8(1е1ка", „2аохито" и др. Характерно за груповото пазаруване е 
неговата локална ориентираност, при която за всеки град, включен в 
платформата, има отделна оферта, но в зависимост от предложение
то има и такива с национален обхват. Сайтовете за колективно паза
руване са най-използвани в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, 
Стара Загора, Русе. Жените най-често пазаруват в сайтовете с нама
ления, поради което се предлагат предимно козметични и разкраси-
телни процедури, билети за културни събития, екскурзии и почивки, 
посещения на ресторанти и заведения за развлечение. 

Според представените данни от проведено национално предста
вително проучване от ББСС „Галъп интернешънъл" по поръчка на в. 
„Класа", през 2011 г. - само една година след появата на първия сайт 
за колективни покупки у нас, „ 10% от Интернет потребителите в Бълга
рия и 5 % от пълнолетното население някога са използвали услугите 
на сайтовете за групово пазаруване"

3
. Като се има предвид, че през 

2011 г. лицата, които са купували стоки и услуги по Интернет, обхва
щат 6,7%

4
 от населението следва, че преобладаващата част от реал

ните е-купувачи у нас са реализирали и колективна покупка. 
Тази нова платформа е все по-популярна и предпочитана от род

ните онлайн потребители. В подкрепа на твърдението са представе
ните резултати на фиг. 1. Близо една трета от пълнолетните българи 
са запознати с предлаганите услуги от груповите сайтове. Същевре

менно 5 8 % от Интернет аудиторията знае за тяхното съществуване. 

Атанасова, И. Започна ли консолидацията на българските сайтове за колективно 
пазаруване. Достъпно на: < ЬирУ/пе^гепа.Ь^/ш^ИаЬсотрапу/тегеегз-асчшзИюпз/ 

2
аросЬпа-Н-копзоИаа151уа1а-па-Ь1Еагзк11е-зау1оуе-

2
а-ко1ек11упо-ра

2
ашуапе> [Достъп 

12.04.2012]. 
Григорова, М . Всеки десети интернет потребител пазарува колективно Достъпно 
на- <Ьир•//^V^V^V.к1азза.Ь

е
/пе^Vз/Кеас^/аЛ^с1е/165000> [Достъп 12.04.2012]^ 

Източник- Н С И , Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по Интернет за 

„ели.Дос^^^ 
11.04.2012]. 
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Фиг. 1. Запознатост на българските потребители 

със сайтовете за колективно пазаруване
5 

В обобщен вид, купувачите от сайтовете за колективно пазаруване, 

обхващат населението до 40-годишна възраст, живеещо в големите гра

дове. Това са предимно висшистите, представителите на средната класа 

и високостатусните българи, които непрекъснато търсят информация и 

нови предложения. Преобладават купувачите от столицата, тъй като към 

нея са ориентирани значителна част от промоционалните оферти. 

Благоприятен е фактът, че онлайн потребителите в страната са 

положително настроени към груповите покупки, въпреки възможните 

проблеми и недостатъците при тяхното осъществяване. Независимо, 

че две трети от населението, според цитираното по-горе изследване, 

не може да изрази отношение, то позитивните оценки превишават не

гативните. 2 0 % от населението определят предложенията в сайтове

те за колектив-но пазаруване като наистина привлекателни, а 14% - не 

подкрепят тази Интернет платформа. 

Наличието на толкова много сайтове за групови покупки у нас, 

както и спецификата на техния бизнес модел, изразяваща се в пред

лагането на най-изгодната сделка, поставят редица проблеми и пре

дизвикателства. На преден план се откроява изграждането на дове

рие у потребителите към сайта и към обекта на промоционалната 

оферта. Не са малко случаите, в които купувачите остават измамени 

или разочаровани от извършената покупка. Най-важната задача на 

мениджърите е да убедят клиентите си, че предлагат достатъчно 

5
 Източник: Григорова, М. Всеки десети интернет потребител пазарува колективно. 

Достъпно на: <Ьйр://\уулу.к1азза.Ь§/пе\Уз/Кеас1/аг1:1с1е/165000> [Достъп 12.04.2012]. 
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сигурни услуги. Извеждайки като приоритет сигурността на пазару

ването в своята платформа, те ще се откроят на фона на непрекъсна

то нарастващата конкуренция. 

Често срещан проблем е съществуването на различни неточнос

ти в описанието на офертата, които подвежат клиентите. Злоупотребя

ва се с размера на предложените намаления, които не са реални и в 

самия търговски обект цените са идентични с тези в сайта за групово 

пазаруване. Въпреки големият брой сайтове, предлагащи колективни 

покупки в българското Интернет пространство, значителна част от пред

ложенията в тях се повтарят, предлагат се идентични услуги и по-рядко 

стоки, които не представляват интерес за голяма част от аудиторията. 

Това води до снижаване в определена степен на потребителския инте

рес към регулярното следене и посещаване на тези онлайн платформи. 

В стремежа си да реализират максимални продажби за кратко 

време, редица търговци не се съобразяват с разполагаемия си капаци

тет и възможности. Продават се повече ваучери, отколкото могат да 

бъдат обслужени за периода им на валидност и част от потребителите, 

заплатили услугата не са в състояние да я използват. Също така се 

случва качеството или количеството на промоционалните продукти и 

на обслужването да е занижено в сравнение с тези на редовна цена. 

Неудобства за самите потребители пораждат и някои от услови

ята за използване на ваучерите, поради което клиентите трябва пред

варително да са запознати с тях, още преди да потвърдят сключване

то на сделката. Недоволство предизвикват ограниченията относно: 

невръщането на ресто, ако не се усвои изцяло ваучера; невъзможност 

гой да се комбинира с други промоции; еднократното му ползване; 

необходимост от предварителна резервация; невалидност на ваучера 

при неявяване на направена резервация и др. 

Като всеки нов бизнес модел, колективното пазаруване има сво

ите опоненти и привърженици. Мнозина се отнасят с песимизъм и не

доверие към него, а други го възприемат като модерна и перспектив

на форма за онлайн покупки. Въпреки отбелязаните проблеми и недо

статъци, сайтовете за групови покупки намират все по-голямо раз

пространение на българския електронен пазар. В голяма степен по-

активното прилагане на онлайн разплащанията у нас и двойното уве-

личене на броя на Интернет купувачите през 2011 г. спрямо предход

ната година, се дължи именно на бурното навлизане на тези сайтове. 

Съчетавайки онлайн пазаруването с Интернет рекламата и възмож

ностите на социалните мрежи, те създават изключително благопри

ятни условия за развитие на бизнеса. 
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ГЕНЕРИРАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА 

ЧРЕЗ КОНТРОЛИНГ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО 

НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Гл. ас. Надежда Веселинова 

Стопанска академия „Д. А. Ценов" — Свищов 

Съвременната среда на интернационализация, глобализация, ин-
форматизация, финансова нестабилност, както и на разширяване на 
европейското икономическо пространство изправя бизнеса пред нови 
предизвикателства. Микроелектрониката и напредъкът в биотехно
логиите и генното инженерство доведоха до гигантски скок в преоб
разуване на потребителската култура. Основаните на микрочипа тех
нологии, вече откриват пътя към безпрецедентна индустриализация 
на услугите. Новите информационни технологии оформят киберпрос-
транството и дават огромни възможности за нарастване на произво
дителността. Освен очертаните тенденции, предизвикателство е и 
превръщането на Европа в ново икономическо пространство, в което-
се формира единен пазар. 

Глобализацията на пазарите от своя страна, подтиква задължи
телно към глобално мислене и действия при стратегическото разви
тие на маркетинговата система като елемент на управленските фун
кции на бизнесорганизацията, налагат нови подходи за преструктури
ране и рационализиране дейността на бизнесорганизацията. 

Преодоляването на присъщите за дейността на бизнесорганиза
цията дефицити в съвременните условия е пряко зависимо от търсе

нето и внедряването на по-гъвкави и адаптивни управленски инстру
менти за повишаване качеството на маркетинговата дейност. 

Основна алтернатива за предприемаческо и мениджърско пове
дение в бизнеса на тези организации е гъвкавото, пазарно ориентира

но поведение на маркетинговите системи. В наситените пазари на 

тази индустрия вече водещи фактори, при вземане на управленски 

маркетингови решения, са не толкова обемите, а по-скоро условията, 
които ги пораждат. Поради това фирми, които имат системи за управ

ление, ориентирани към достигане на определени параметри, по-бързо 
и ясно се сблъскват с границите на възможностите на тези парамет

ри. Когато маркетинговите специалисти искат да погледнат зад чис-
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лата, искат да установят причините. Стремежът към оцеляване в тази 

неопределеност изисква адекватни системи за управление на марке

тинговите дейности. 
Внедряването на контролинга в управлението на маркетингови

те дейности е обусловено, от една страна, от динамичните промени 

във външната среда, а от друга - от недостатъците в действащите 

управленски системи в редица фирми у нас
1 

По-важните външни причини биха могли да се търсят в следни

те направления: световна стопанска криза, технологична и социална 

динамика, развитие на глобализационните процеси и др. Развиващите 

се процеси в световното стопанство водят до засилване на конкурен

цията на световните пазари. Успехите на участващите в нея субекти 

зависят от много фактори - развитието на научния и техническия про

грес, умението същият да се използва, намирането на най-подходящо 

съчетание на интересите. Тези обстоятелства изискват нови подходи 

и инструменти за управление и на маркетинговите дейности, които да 

дават възможност за изясняване на усложняващите се проблеми в 

маркетинговите системи, дават сигнали за своевременно взимане на 

нужните мерки, осигуряват информационна поддръжка на управлени

ето на маркетинговите процеси по установените цели, помагат за от

страняването на тесните места в маркетинговата система с ориента

ция към бъдещето и др. 
Надежден адаптивен механизъм за своевременно улавяне на 

промените, оценка на риска, разработване и вземане на ефективни 

стратегически, тактически и оперативни маркетингови решения в ус

ловията на нарастваща неопределеност, притежава контролингът. На 

гази основа се разработва и реализира комплекс от мероприятия в 

насока на компенсиране на смущаващите външни въздействия и 

възстановяване режима на работа на маркетинговата система в за

дадените планови параметри и адаптирането му към динамичните 

външни изменения и актуализиране на целите. 
Всичко това дава основание за обобщението, че от особено тео

ретично и практическо значение за успешното функциониране на мар

кетинговите бизнес системи в пазарна среда е внедряването на конт

ролинга в тяхното управление. 
Необходимостта от постоянно, периодично решаване на поста

вените проблеми пред маркетинговите мениджъри, с цел осигуряване 

бъдещето на бизнесорганизациите, налага да се използват всички 

икономически инструменти, които позволяват целево-адаптивно от-

1
 Ненов, Т. Контролинг. ИУ - Варна, 2008, с. 13. 
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ношение към маркетинговата среда. Управление от целево-адапти-
вен тип се проявява чрез следните характеристики:

2 

дългосрочно целево планиране; 

планиране на целите с по-конкретен характер (в рамките на 

дългосрочното целево планиране) на базата на адаптирането 

към конкретните пазарни условия и гъвкаво разполагане във 
времето; 

анализ и диагностика на средата за вземане на управленски 

решения, свързани с целите, ресурсите и организацията; 

селективност по отношение на ресурсите, съобразно марке

тинговите цели; 

динамичност и пулсираща адаптивност в организацията. 

От това следва изводът, че е нужно създаване на такава систе

ма за управление на маркетинговите дейности, която трябва да из

пълнява следните основни роли: синхрон между стратегия и марке

тингови дейности, адаптиране на маркетинговите решения към конк

ретната ситуация. 

За правилното изграждане, проектиране и внедряване на рацио

нална система за управление на маркетинговите дейности спомага 

кибернетичният аспект на системата, защото, за да се проведе как

вато и да е маркетингова дейност, елементите и трябва да се нами

рат в даден момент в определено равновесно състояние. 

Отделните маркетингови дейности и композирането им в систе

ма, както вече бе посочено, може да се разглеждат в три аспекта: 

физически, икономически и кибернетически. Когато се говори за уп

равление на дадена система, се изследва не конкретният енергийно-

веществен състав на елементите, а техните връзки, т.е. кибернетич

ният аспект. Защото обследването на информационните връзки в сис

темата както по големина, така и по посока на движение, съдейства 

за непрекъснатото възстановяване на равновесието в системата, кое

то, под въздействие на различни външни и вътрешни сили, системно 

се нарушава (вж. схема 1). Посредством получената обработена и 

анализирана информация маркетинговият мениджър добива предста

ва за качеството на извършваните маркетингови дейности и чрез об

ратно въздействие върху разглежданата система влияе върху изпълне

нието на дейностите. Наличието на обратна връзка показва степента 

на премахване на нарушеното равновесие, целта е на тази база да се 

предизвика съответна реакция. Разглеждането на тези връзки и зави

симости се налага не само от обстоятелството, че между обекта и 

2
 Каменов, К. и Дамянов А. Контролинг. Свищов, 1994, с. 19. 
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субекта на управление протичат информационни процеси, но и поради 

това, че между тях възникват сложни отношения на субординация и 

интереси, от регулирането на които зависи ефективността на управле

нието на маркетинговите дейности. 

Противодействащи сили 

Движещи сили Т 

Стратегиране 

Фирмена култура 

Маркетингова философия 

Маркетингови 
СтраТсГйранс 

Движещи сили 

Фирмен мениджмънт 

Маркетингов 

Фирмена организация 

Маркетингова 
. . ^ ~ . ш . -

I 
Противодействащи сили 

Схема 1. Връзки и влияния на системата 

на маркетинговите дейности 

В този ред се съдържа в най-общи рамки и цялата организация 

на самото управление. Ако обаче вникнем в детайлите на посочената 

последователност от гледна точка на маркетинговите дейности, ще 

видим, че съществуват много усложнения, свързани не само с проти

чането на информацията и нейните канали, но преди всичко с устано

вяване проблемите, които ги пораждат, и с определяне отправните 

точки, към които информацията трябва да бъде адресирана. 

Очертаните проблеми са свързани не само с оптимизиране на 

самото маркетингово управление, но и с неговата организация. Един 

от аспектите за изграждане на съвременна организация на управле

ние на маркетинговите дейности, даваща отговор на много от зададе

ните въпроси, е проектирането на контролингова система за управле

ние. 
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Решаването на посочените и сходни проблеми на маркетинговия 

мениджмънт се постига с изграждане на контролинг - система за 

управление на маркетинговите дейности. Целта на изграждането на 

контролинг - системата е да планира, контролира и информационно 

осигурява маркетинговите дейности. Нещо, което останалите модели 

не предлагат. Маркетинговата контролингова система е насочена към 

маркетинговия мениджър и спомага усилията им за придобиване на 

повече сигурност при вземането на решения, които поради динамика

та на времето стават все по-краткосрочни, и поради многообразието 

на факторите, влияещи върху тях - все по-сложни. Правилното орга

низиране на тази система улеснява не само вземането на решения, но 

и при последващ контрол показва дали решението осигурява очаква

ния принос за формулиране и постигане на целите и като цяло насочва 

целия ресурсов потенциал към тяхното постигане. 

Л * А 

Като обобщение бихме могли да посочим, че използването на 

маркетинг контролинга води до практическо решаване на проблеми в 
две основни направления: 

по отношение мениджмънта на маркетинговите дейности- из

граждане на рационална структура за управление на марке

тинговите дейности; разработване и подсигуряване на необхо

димите информационни потоци; рационална организация за взе

мане и реализиране на ефективно управленско маркетингово 
решение и др.; 

по отношение реализиране на маркетинговите дейности- ефек

тивната им организация; възможността за съгласуване на про

изводствените мощности и пазарния потенциал, производстве

ните мощности и пласментния потенциал, производствените 

мощности и пазарното търсене, елементите на маркетинговия 
микс и др. 

284 



КОРПОРАТИВНАТА КУЛТУРА, КОЯТО МОТИВИРА 

Д-р Яница Димитрова 

Институт за икономически изследвания БАН 

Определение и същност на корпоративната култура 

Теоретиците, в областта на корпоративната култура, не могат да 

се обединят около общо определение за нея. Подробна дефиниция на 
същността на корпоративната култура предлага Ландбърг (1990): „Кул
турата на организацията е споделена, обща рамка от отношения, т.е. 

тя е приета за даденост и е възприета от значителна част от членове

те на групата; придобита и управлявана, заучена е в процеса на соци
ализация и предавана между членовете на групата. Предписва прави
ла за тяхното организационно поведение; осигурява чувството за общ 
психологически климат, т.е. обозначава уникалността на организаци
ята и допринася за развитие на идентичността й; съществува за дълъг 
времеви период, т.е. би могла да бъде открита във всяко относително 

стабилно социално обединение, за цялото време през което то съще
ствува; символична е, т.е. манифестирана е в понятия като език, пове

дение и е конструкт, който определя значения; същността й е обикно
вено невидима и детерминирана, съдържа в основата си конфигура

ция от дълбоко заложени ценности и допускания; предполага промя

на, която не е лесно да бъде осъществена" ( Ьипс1Ъег§, С.,1990). 
Културата на една организация се детерминира от висшия ме

ниджмънт. О щ е Е. Шейн (5спеш,1992) казва, че най-важното, което 

вършат лидерите, е да „създават и управляват културата", те иници
ират и осъществяват процесите на промяна на корпоративната култу

ра (Койег, Т апа Незкегх, I, 1992; Койег, 5., 1996). Ръководителите на 

компанията са тези, които подкрепят разпространението и широкото 

споделяне на основните ценности на организацията от нейните члено

ве, т.е. една от основните им задачи е да разбират, наблюдават и 

компетентно да управляват корпоративната култура, т.е. да задават 

„дневния ред на културата" („си1йдга1 а§епс1а") осигурявайки пълна, 

точна и всеобхватна информация по отношение на корпоративната 

култура във всеки един момент (Бау1е8, РЬПр & №агг, 2000) 
Корпоративната култура има отношение и към комуникационни

те практики на организацията - вътрешни и външни, към процесите 
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на мотивация на служителите, постигане на ангажимент към органи
зацията, привързаност към организацията и лоялност - които са в ос
новата на постигането на организационна идентичност и на идентифи

кация на членовете на организацията. Вземането на решения в орга

низацията (с!ес15юп-такт§ ргосезз) също е пряко свързано с корпора

тивната култура и заложените в нея постулати. Съществуващата орга

низационна структура и корпоративната философия са детерминирани 

от корпоративната култура. 

Корпоративната култура инициира изграждането на някакъв вид 

вътрешноорганизационен климат, който в съчетание със стила на уп

равление е от доминиращо значение за мотивацията на служителите 

в компанията. Мотивираността на служителите има значение за цяло

стния успех на една бизнес организация, защото само ако работещи

те в нея идентифицират своите интереси и цели с целите на цялата 

компания, те ще изпълняват съвестно служебните си задължения и 

ще разгръщат пълния си капацитет в процеса на работа (ще проявя

ват творческия си потенциал и ще бъдат лоялни към каузата на ком

панията). 

Корпоративната култура е пряко свързана и с икономическите 

постижения на компанията (Койег, ]. апо! Незкей, ]., 1992; Зогепзеп, ]., 

2002; Бешзоп, Б. еХ а1., 2006; Любенов, Л. и Минков, Ил., 2002; Мин

ков, Ил., 2009). Например, характеристиките на корпоративната кул

тура, предложени в модела на Денисън и др. (2006) - интеграция, пос

ледователност, адаптация, усет за мисия - указват ценностите, които 

мотивират служителите за успешната реализация на корпоративната 

стратегия и постигане на конкурентно предимство. 

Мотивация 

Най-кратко мотивацията може да бъде определена като актива-

ция на целево-ориентирано поведение. В основата на процеса на мо

тивация стоят един или повече мотиви. Мотивът е онзи идеален или 

материален предмет, постигането на който определя смисъла на чо

вешката дейност. 

Мотивацията може да бъде определена като процес, който зави

си от вътрешни или от външни фактори (НеггЬег§, Р. Ш. е! а1., 1957). 

Вътрешната мотивация е продиктувана от специфични за конкретния 

индивид фактори, съгласно които той очертава своите насоки за дей

ствие с цел реализацията им. Вътрешната мотивация е необходима 

за успешното осъществяване на задачи, които изискват креативност, 
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както и за реализиране на многопосочни по характер цели (тиШрю 

*азкз) (Ноюгзйош, В. апо
1
 Р. МП§гот, 1991;ОшЪопз,К., 1998). Вътреш

ната мотивация се разглежда и като форма на идентификацията на 

отделния член на организацията с нейните стратегически цели и по

раждане на стремеж за постигането им (Коиззеаи, Б.М. ,1995; РгетТег, 

]., 1997). 

Външната мотивация се определя от външните фактори, чрез 

които индивидът бива мотивиран за осъществяване на целите, поста

вени пред него. Те включват материални стимули - като повишаване 

на заплащането, бонуси, повишаване в служебната йерархия, критики 

и наказания. 

Вътрешните мотиватори са много по-силни и трайни, докато 

външните имат по-непосредствен ефект върху личността. Необходимо 

е повишаването на вътрешната мотивация да бъде насърчавано, както 

и служителите да бъдат подпомагани в повишаване степента на моти

вация чрез съответните външни мотиватори (Рогтег апо
1
 Ьа\у1ег, 1968). 

Конкретно, мотивацията за работа (шогк шопуайоп), се опреде

ля като процеса, посредством който индивидите се насърчават, на

правляват и подкрепят в условията на организацията (8теегз К.М. апо
1 

Рогтег, Ь Ж , 1991). 

Съществена роля за успешното реализиране на процесите за по

вишаване на мотивацията на служителите принадлежи на корпора

тивното ръководство. Връзката между мотивацията на персонала и 

управлението на компанията може да бъде открита още в Теория X и 

Теория У на Дъглас МакГрегър (МсОге§ог, О.,1960), както и в разра

ботките на Дейвид Маклелънд (МсС1е11апс1, Б., 2005). 

Корпоративна култура, управление на организацията 

и отношението им към мотивацията на служителите 

Изключително значение за формирането, разпространението и 

споделянето на корпоративната култура от членовете на организация

та, както и за тяхната мотивация за постигане на отлични резултати в 

работата, както вече отбелязахме, принадлежи на корпоративното 

ръководство на компанията. Стилът на управление предопределя и 

поведението в рамките на организацията съгласно което служителите 

реализират дейността си в съответствие с „начина на осъществяване 

на нещата" („ Л е ууау ог*сют§ йпп§з") характерен за компанията. 

С процесите на мотивацията се свързва пряко и т.нар. трансфор

миращо лидерство (йапзгогтапопа! юааегзгир) (Вигпз, 1978; Вазз, 1985), 
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един от компонентите на което е „вдъхновяващата мотивация" 

(тзр1га1;юпа1 топуайоп). „Вдъхновяващата мотивация" описва лиде

рите като комуникатори на бъдещото идеално състояние на организа

цията, което трябва да бъде постигнато чрез споделянето на визията 

за него от всички членове на организацията (На1ег & Вазз, 1988) 

Във връзка с мотивацията можем да посочим лидерския стил, 

обособен от Т. Петев като споделено лидерство (зкагеа
1
 кадегМр), 

който има пряка връзка с комуникационния мениджмънт и се „явява 

гъвкаво организщионно средство в критични и в рутинни ситу

ации' (Петев, Т. 2008:41). Този тип лидерство изменя традиционната 

организационна йерархия чрез делегирането на конкретни права от 

лидера на неговите подчинени, т.е. предоставя реалната възможност 

на всеки да поеме ролята на лидер в сферата, в която е най-компетен

тен и по този начин има възможността да се превърне в силен моти-

ватор за членовете на организацията. 

Важно за корпоративните ръководители е да осъзнаят значение

то на корпоративната култура за повишаване на мотивацията на чле

новете на организацията за действия в името на успешното й съще

ствуване и развитие. Без разбирането на този факт всяка планирана 

промяна, както и иновациите, ще бъдат неуспешни. Защото промяна

та в корпоративната култура е необходима на компанията за да отго

вори на предизвикателствата, идващи от окръжаващата я среда, с 

ясното съзнание, че без подкрепата на служителите те не могат да 

бъдат преодолени. В промяната трябва да бъдат включени и опрос

тяването на организационната йерархия (т.нар. Яа! зггисплге т те 

ог§атга1:юп), повишаване на доверието в организацията, както и вза

имно уважение между членовете на организацията и между членове

те на организацията и ръководството на компанията. Промяна на кор

поративната култура може да бъде осъществена и за да повлияе на 

поведението на служителите - например за повишаване на удовлет

ворението им от работата (]оЬ зайзгасйоп). 

Необходимо, от страна на корпоративното ръководство, е нали

чие на разбирането, че процесът на мотивация на служителите е твърде 

сложен, тъй като в съвременната, динамична бизнес среда те имат 

много и различни възможности да избират между различни компа

нии. Когато, обаче, членовете на организацията чувстват, че техните 

усилия и идеи се оценяват подобаващо, са много по-склонни да рабо

тят вдъхновено за реализиране целите на компанията и постигане на 

висока продуктивност. Една от основните задачи на мениджърите е 

да мотивират служителите да дават най-доброто от себе си (МоогЬеас! 
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апо
1
 Опггш, 1998). Същевременно организационната среда, оформена 

от корпоративната култура е тази, която привлича и задържа компе
тентните служители. 

Мотивацията на служителите може да бъде свързана с корпора

тивната култура чрез петте източника на мотивация предложени от 

Кантер (Капт.ег,1989): служителите биват мотивирани чрез корпора

тивната мисия, която ги вдъхновява да вярват в същественото значе

ние на своята служебна дейност; чрез а§епс1а соп!го1, позволяващ им 

да контролират кариерното си развитие; чрез споделяне на създаде

ната ценност (възнаграждаване усилията на служителите, довели да 

успешно изпълнение на поставените пред тях задачи); обучение (оси

гуряване на възможност за обучение и развитие) и чрез създаването 

на репутация - възможността на служителите да си изградят пози

тивна репутация на висококвалифицирани професионалисти. 

Техники за повишаване на мотивацията на персонала 

и връзката им с корпоративната култура 

Важно условие за цялостния успех на организацията е привлича

нето, процесът на подбор и задържането на подходящите за работа за 

компанията специалисти. От значение е въвличането (туо1уетеп1) на 

членовете на организацията в успешното осъществяване на делата й, 

което се реализира с помощта на вътрешноорганизационните комуни

кации, с предлагането на интересна работа, която предполага креа

тивност. 

Една от потребностите, които най-често ръководят служителите 

е потребността от справедливо оценяване на техните усилия. Когато 

те получават такава са в състояние да развиват своята зеНчюпсер* и 

да задоволяват своите потребности от уважение, самоосъществява-

не (зе^-асгнаПгаглоп), развитие и постижение (Ьи551ег, К.И., 1997:377). 

Важно условие за повишаване степента на мотивацията е усещането 

у всеки един от членовете на организацията, че е ценен за организа

цията. Това може да бъде постигнато чрез проявата на коректност и 

уважение от страна на ръководството. Признаването на успехите на 

служителите (в нематериален аспект) представлява силен мотива-

тор. Когато чувстват, че усилията им са оценени по достойнство и 

съществено са допринесли за успехът на организацията, тяхното са

моуважение също се повишава и те работят още по-отдадено за ус

пешната реализация на корпоративната стратегия. Признаването на 

индивидуалните успехи е част от „церемониите и ритуалите на орга-
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низационния живот", които могат да служат за индикатор на отноше

нието към членовете на организацията. Символният език и наратив

ните традиции (5ТОгу-геШп§) на организацията също могат да служат 

за повишаване мотивацията на служителите чрез пресъздаване на 
основните ценности и норми заложени в мисията й. 

Съвременните изследвания доказват, че когато служителите 

имат възможността да свържат ползите от дейността, която извършват 

за крайните бенефиценти, те са много по-силно мотивирани и отдаде

ни на успешното й реализиране. Не само мениджърите, но и самите 

служители трябва да имат възможността да променят някои харак

теристики на служебната си дейност, с цел подобряване на резулта

тите, а от там и повишаване на конкурентните предимства на компа

нията. Постиженията ще бъдат най-значителни именно когато служи

телите и мениджърите на компанията работят съвместно за „предо-

говарянето" на мотивационните характеристики на служебните дей

ности (Ногпцп§, 8., С1азег, ]., Коиззеаи, Б.М., Агшегег, Р & №ещ1 М 
2011).

 5
' 

Силен мотивиращ ефект имат и предоставените възможности 

за свобода и креативност, насърчаването процесите на иновация, как

то и процесът на овластяване (етроууегтепг) на служителите в орга
низацията. 

Обученията за повишаване квалификацията на служителите и 

придобиване на допълнителни умения също са част от съществува

щата в организацията корпоративна култура. От съществено значе

ние е в обученията да бъде поставен акцент не само на придобиване

то на тясно специализирани умения, а на обхващането на по-широки 

компетенции и възприемането на принципите на които се основава 

специфичната корпоративна култура на компанията. Всичко това е 

продиктувано от необходимостта служителите да притежават съот

ветните умения и висока степен на компетентност, за да разрешават 

различни по характер проблеми, да идентифицират нови методи за 

намиране на решения и да бъдат високо мотивирани за изпълнението 

на различни служебни задачи (Р&йег,
т
 апа Уе1§а,1, 1999:43). 

Компания, която инвестира в своите служители, например чрез 

обучения, ги мотивира да работят за нея. Мотивираните служители 

са по-малко склонни да напуснат компанията, която подпомага удов
летворяването на потребностите им. 

Именно корпоративната култура на някои компании насърчава 

повече определени ценности - като стремежа за разширяване на па

зарната ниша, поемане на риск, ориентация към клиентите, както и 
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иновациите и стремежа към постижения. Последните кореспондират с 

по-висшите потребности на индивидите (Мазю\у, 1943; МсС1е1апа, 2005). 

Необходимо, с цел повишаване мотивацията на служителите, е 

създаването на комфортна и здравословна работна среда чрез осигу

ряване на оптимални условия за труд, възможност за почивка и допъ

лнителни екстри - възможност за разтоварване от стреса на ежедне

вието, напр. „ден без вратовръзки", „петъчно пиене на бира", органи

зиране на клубове по интереси; занимания със спорт; екскурзии за 

членовете на организацията, семейни пикници и пр., които насърчават 

задълбочаването на социалните връзки между членовете на органи

зацията. Тези връзки подпомагат неформалното споделяне на знания, 

имат положителен ефект за зараждане на идеи, както и, не на после

дно място, улесняват възможността за работа в екип. 

Не трябва да бъде пренебрегвано значението на коректното зап

лащане, атрактивния социален пакет и бонусите за добре свършена 

работа, като част от мотиваторите за служителите в една компания. 

Когато са задоволени по-ниските нива от Пирамидата на йерархията 

на потребностите на Маслоу (1943), членовете на организацията имат 

възможността да се съсредоточат върху по-висшите, да се фокуси

рат към изпълнение на целите за осъществяване на мисията и пости

гане визията на компанията. 

Организацията трябва да полага усилия и да увлича служители

те при въвеждането и реализирането на различни дейности в контек

ста на Концепцията за Корпоративна Социална Отговорност (Согрогаге 

8ос1а1 Яезропз&Шгу). Това се постига чрез успешно реализираните 

организационни комуникации и свързването на дейностите с основни

те постулати на корпоративната култура. 

Не на последно място мотивацията е свързана и с повишаване

то на ангажимента към организацията (етрюуее еп§а§етеп1), 

привързаността към нея (ог§атга1юпа1 сотгшипеп!), постигането на 

организационна идентичност (ог§аш2а1юпа11аеппгу) и идентификация 

(ог§аш2апопа1 Мепййсайоп). Всички тези конструкти се реализират в 

рамките на корпоративна култура, която създава условия за успешно

то им съществуване (Азптогт,В. & Мае1,Р.,1989; Рю1, С М . е! а1., 1998). 

С цел повишаване на мотивацията в компанията, корпоративни

те ръководители трябва да се съсредоточат, най-общо казано, към 

създаването на организационна среда, в която служителите имат 

възможност да мотивират сами себе си. Необходимо предусловие за 

създаването на такъв тип организационна среда е наличието на кор

поративна култура, която се основава на взаимното уважение, на сво-
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бодно протичащите комуникации, които са гаранция за наличие на 
ефективен диалог и доверие в организацията, на разбирането, че слу
жителите са най-ценния ресурс на компанията. Ако такава корпора
тивна култура не съществува в организацията е необходимо корпора
тивното ръководство да предприеме действия за планиране и осъще
ствяване на промяната й. 
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А МОБЕЬ КОК ВШ1ЛШС ТЕАМ8 

А$ш1ап1 М8с. Пепа МШоуа, 

А$ш1ап1М8с. Магуа Затоткоу 

Сосе Г>е1сеу \]пп>ег$Ну, ГасиИу о/Есопоткх 

Тойау гп (ке %1оЪа1есопоту (ке гтрог(апсе о/(еатм/огк гп (ке м;огкр1асе 

гесепез зг%пфсап( айепИоп. Театжогк гз по1 оп1у 1трог(ап(, И гз еззеп(га1, 

езресгаПу/ог те сотрапгез (ка( аге раП о/те гп(егпа(гопа1 Ьизтезз - теу 

ргойисе а( опе соп(гпеп( а( те тотеп(, (кеп а/ем> с1ауз 1а(ег йеИчег 1ке %оос1з 

1о (ке сиз(отегз (о апотег. 

Тке/осиз о/(кгзрарег гз (ке апагузгз о/(ке 1еат ЪигШгп^ ргосезз, ге^агйезз 

о/(ке ригрозе ог те (азк те (еатз рефгт. Тке тат оЪ]ес(г\е гз (о зе1 а тоМ 

(ог (еат ЪийаЧщ у^кгск ш11 кал?е а кгф 1еуе1о/ипгуегзаЮу гп Из аррИсаПоп. 

Тке гезеагск гезикз агергезеШеа* гп а сопзгз(епфгт - а тоМ/ог ЬигШгщ 

(еатз (ка( те( те аЬоуе гециггетеп( о/ипИтМеа
1
 иза%е. 

Тке сопсЬзюп етрказггез опее а%агп (ка( те аЪНИу 1о -могк гп а (еат 

Ьесотез опе о/(ке еззеп(га1 зкШз геашгей/гот етр1оуеез гп/ггтз, ге%агаЧезз о/ 

(кегг згге. 8о, (о иШгге аз тиск аз роззМе /гот тйгугйиаЬ' ро(епйа1, Н гз 

песеззагу (о ипа
1
егз(апа

1
 апа

1
 гтр1етеп( (ке ргосезз о/ЬигШщ апа

1
 тапа^гщ 

(еатм?огк. 

Кеу \\>огй$: Сеатз, теагтуогк, тоае1. 

ТЬе аЬШгу ю ууогк т а геат Ьесотез опе оГгпе еззепй"а1 зкШз гецшгеа 

Ггот етрюуеез т Гптз, ге§ага1езз оГ тЬе1г з1ге. Тоаау тоге апа тоге 

'трогтяпсе оГ геатлуогк т т е луогкр1асе 15 Ьет§ §1Уеп. \Уе ойеп Гасе 

\у"гп тпе сНсЬйз Нке „теге 15 по 1 т т е Геат." Ш з 15 а ге§и!аг1у гесо§ш2еа 
\У1заот, Ьи{ \Х 15 5С1епггГюа11у ргоуеп гереатеару. 

1п 2006, ТЛУО ргоГе550Г5 оГ5Гятл5Ттс5 Ггот Вп§Ьат Уоип§ 11туег5ггу, 

118 А, аггег а ргоГю1еп1; 5Шау оГгтю сотрегттлоп т т е N 6 А , Ьауе ргоуеп 

та! геатууогк 15 геа11у т е тоз*1трог1ап1; Гас1ог Гог \утпт§ т е §ате. 

ТЬе ае^аНеа апа1уз15 оГ питегоиз такагогз а* {Ье епа оГ т е тагеЬе5, 

татетаггсаИу сопЯгтеа та* теге 15 а Ш§Ь ро51Г1Уе согтеюттоп Ьегууееп 

те питЬег оГа55151:5 апа Ь1оск5 шХЪ т е питЬег ОГГЛУ151:5 т т е ге5и11, апа 
ггш5 гпе ои^соте оГте тагеЬ. Ва5еа оп Шгз 5Шау, [X 15 еа5у Хо ипаег5*апа 

\уЬу геат5 шИЬ. т е Ье5* ра1а 1па1У1аиа15 гаге1у УУШ т е сЬатрюп5Ь1р. 1п 

1Ь15 5еп5е, 1Ъ[з геуеаЬ 1Ье 1трог1;апсе оГ 1еату^огк: IX 5йеп§1;Ьеп5 1Ье 
1па1У1аиа15кШ5 апа еГГогг. 
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\Упу !о изе *еатз? 

А5 а 5Тгоп§ аг§итепт. шпу 1:еат5 5Ьои1а Ье и5еа, Ьеге аге 5оте 
ехатрю5 оГаррНсаглоп оГгеат5 т т е Ш А \ У Ь О Ьауе асЬюуеа 5рес1аси1аг 
5иссе55 т 1тргоут§ циаНгу, тсгеа5т§ ргоаис1:1У1ту, геаист§ С0515 апа 
тсгеа51п§1ле ргоГляЬШгу оГглеи* ог§аш2ат.юп5. 

Ке5иЬ5 ггот гле рпуаг.е 5есГог: 
ТЬе 1п5игапсе Сотрапу Зкепапйоак Ьг/е 1пзигапсе геаисеа 
гле глте регюа тщикей Гог гле апа1у515 оГси5й)тег5 Ггот 27 Хо 2 
аау5. 

Ргос(ег & СатЬ1е геаисеа ргоаисггоп С05Т-5 Ьу 3 0 % - 40%. 
Сепега! Е1есТггс Ьоо5теа ргоаисттугту Ьу 250%. 
Хегох §атеа ЬщЬег ргоаисглУ1гу Ьу 30%. 
КиЬЬегтага

1
д&чъ\о\)Ъ& а пе\у Нпе рГргоаистз гла* ге5иЬеа т 5а1е5 

5 0 % Ь1§Ьег тап ехресгеа. 
НопеумеП тсгеа5еа т е диаНгу оГпз ргоаисг.5 Ггот 8 2 % Го 99.5% 
\угттюиг. ЙалУ5, апа гле ртоаисттоп сараспу Гог 280%. 
Атепсап Тгат1еск геаисеа ргосе551п§ шле апа со5Т-5 Ьу 50%. 

\УЬеп !о изе 1еатз? 

Ое5рйе гле рот.епгла1 Ьепейг.5 Ггот г.еапшогк, IX 5ЬоиМ по! Ье 

ипаег51:ооа Шах а11 1а5к5 аге зшгаЬю Хо Ье регГогтеа Ьу геат5. Теат5 
зЬоиШ Ье и5еа ууЬеп гЬе 5тгеп§тл5 оГтле геат \УоиИ „Йг" гле ̂ е̂ и̂ е̂теп1;5 
оГгле гя5к. Неге аге 5оте 5иттапгеа сопс1и5юп5 оГгле пееа Гог геат5' 

Гоплаттоп: 

ТаМе 1 

\УЬеп го изе т.еатз? 

ДУпеп поШ ше 1еат$ 
-#Чж;'•*?- ,,-'.> ' ;• 

ТЬе 1а$к 15 сотрюх апс1 гедшгез сИЯегеп* 

зкШз апа* аЬПШез. ТЬе ауаПаЬю МогтаПоп 

15 шсотр1е1е. 

Опе тшУ1с1иа1 Ьаз §геа1ег ехрегизе т а 

§1Уеп агеа & о т те гез* апс! Ьаз а11 те 

песеззагу ттгтайоп. 

Тазкз ог §оа1з аге тиШсИгпепзюпа! апс! геюг 

го тоге шпсйопа! агеаз ог Ьизтезз ипйз. 

Тазкз ог §оа1з аге опе-сНтепзюпа1, сюгтес! 

\У11шп а гипстюп ог Ьизтезз ипк. 

ТЬе \уауз о! реггогтт§ те газк аге 

ипдейпес! ог уе! ипкпоууп. 
ТЬе 1азк 13 с!еаг!у сюГтес!. 

СгеаЙуИу 15 гедтге(1 ТЬе газк 15 а гоигте. 

И 1акез еЙес11Уе изе оГз1агТ. 
ТЬеге 13 а 1аск оГ зрасе, едшртеп! апс! 

гезоигсез пеес!есД Ьу те 1еат. 
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ТЬе 1еат Ьаз зиШаеШ: Пте ауаПаЬю гог 

1гатт§, сюуеюртеп! апс! асЬ1еут§ 

сопзепзиз оп йеазюпз. 

А §геа1 (ЗесИсайоп 15 гедшгесГ 

СоНаЬогайоп Ьеглуееп тапу тсЪу1с1иа15 ГО 

асШеуе Ше §оа115 еззеп11а1 апс1 а 1ауогаЬ1е 

ог^ашгагюпа! си1тге оГ1еат\Уогкех1з1з. 

ТЬеге 15 а Ите ПтП гог геаНгаПоп оГте 

1азк апс11аск оГзирроП гог 1гатт§, 

(куеюртеп!; апс! 1еат йеазюп такт§. 

ТЬе ехесиПуез аге сЬап§т§. 

Ьаск оГзирроЛ апс! соорегапоп, тас!едиа1е 

ог§ап12айопа1 си1Шге апс! тапа§;етеп1 

з1у!ез. 

5оигсе: Ка(гепЪаск, «/.7?., 8тг(Ь, В.К., Тке Шздот о/ Театз: 
Сгеа(т§ (ке Нщк Рег/огтапсе Ог§атга(юп, Нагрег Визтезз, 2003. 

ТЬе 5Р тос!е! Гог 1еат Ьшк1ш§ 

Теат5 аге а и5еги1т.оо1 Хо 1тргоуе ргосе55е5 апа циаНгу т ог^атгаГюпз 
апа тлиз соп{пЬи{е Хо Ь1§Ьег си5Г.отег 5а{15Гас{юп, тсгеа5е т геуепиез ог 
аесгеа5е т С05{5. Мапа§ег5 асси5{от т е ЬепегТгз ХЪаХ {еагш ргоу1ае Ьи! 
Ьагаег гесо§п12е \уЬа{ {X г.аке5 Хо таке а геат 1Ьат \ У Ш Гипсйоп ассогат§ 

Хо тлеп 1аеа5. 
\УЪеп а {еат 15 Ьет§ Гогтеа т е тапа^ег 5Ьои1а соп51аег т е геа5оп 

апа ригр05е оГте {еат, т е рагтгшрайоп апа сопгпЬиггоп оГеасЬ тетЬег, 
{Ье юсатлоп, р1ап5 апа ргосе55е5 оГ гле {еат. ТЬе5е аге 1Ье еютеп{5 оГ 

те 50-са11еа 5Р тос1е1/ог (еат ЬшШщ \УЬЮЬ соп515{5 оГгле Го1ю\ут§ 

еютеп^з:
1
 Риф05е, Рагггс1ра{юп, Р1ап, Р1асетеп{ апа Ргосе55. \У11г11Ье1г 

ассигаге ипаег5{апат§ апа ргорег аррНсайоп, тапа§ег5 ргоУ1ае ааециаге 

1еат5 ае51§п т тек ог§атга{юп5 апа гесо§тге Ш е пееа5 Гог ГиШге 

аеуеюртеп! апа 1тргоуетеп{. ТЬе 5едие1 ГО11О>УЗ а тоге ае{аПеа апагу515 

оГеасЬ еютепг. оГте тоае1. 

1. Ригрозе. Уои 5Ьои1а сюаг1у кпо\у \уЬу т е {еат ех1з{5, \уЬа{ \Х 

пееа5 Хо ао апа ЬОУУ^ уои кпо\у \Х 15 5иссе55Ги1. ТЬе {еат тетЬег5 апа гле 

тапа§етеп{ ти5{ а§гее оп гле геат'5 гтззюп, Гог \уЬаГ \УПТ1П§ а ггиззюп 

герог! 15 соттопгу ргасйсеа, апа 50 Ьот {Ье {еат тетЬег5 апа те 

тапа§етепг. \ У Ш у\югк {о§е{Ьег т а соттоп а^есйоп, го\уага5 гТпат§ 

5о1ийоп5 апа тее{т§ §оа15. Тазкз апа аеааНпез 5Ьои1а Ье Ьагтотхеа 

УУ1ТЬ {Ье оуегаП §оа1, \УЬЮЬ \УШ 5егуе а5 а §и1ае Гог {Ье теат'5 регГогтапсе 

апа 1Т.'5 Гас1п§ ЛУЙЬ сЬа11еп§е5. 

2. Раггилрагюп. \УЬюЬ аге {Ье Ье5{ реорю г.о Ье туо1уеа апа ЬО\У 

\л% 5ЬоиМ {Ье {еат Ье {о асЬюуе {Ье §оа1? ТЬе тапа§етеп{ зЬоиШ {аке 

тй> ассоип{ {Ье песе55агу 5кШ5 апа ргоГе55юпа1 аййиае5 апа кпо\уюа§е 

{Ьа{{еат тетЬег5 5ЬоиИ р055е55. ТЬеге 5ЬоиИ Ье ргес15е1у аейпеа сгкепа 

1
 КюкаМз, Т., & Мо§ег, 3. СгеаНуе 1еас1егзЬ1р ргосеззез 1п рго]ес11еат с!еуеюртеп1: Ап 

аИета^уе Хо Тисктап'5 5Ще тос!е1. ВгШзЬ 1оигпа1 оШапа^етепг., Раг! 4, 2000. 
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Гог 5е1ес{1п§ {Ье то5{ арргорпа{е {еат тетЬег5. Могеоуег, \уЬеп 
е5{аЬП5Ь1п§ тетЬег5Ь1р оГ {Ье {еат \Х 15 песе55агу {о арргорпа{е 
сотрютепГапгу апа Ьа1апсе Ьеглуееп {.Ье ргойю5 оПпа1У1аиа15туо1уеа. 
ТЬ15 15 пееаеа Го еп5иге соЬе5юп т {Ье {еат, {о тсгеа5е еШсюпсу, 50 
{Ьа{ реорю цтуо1уеа т 5о1ут§тле ргоЬют \Уои1а Ье тоге Госи5еа оп \уау5 
Го асЬюуе {Ье §оа1, га{Ьег {Ьап \уа5{т§ епег§у апа глте оп 5о1ут§ тита1 

пп5ипаег5{апат§5 апа сопШс{5. 
3. Р1ап. Бое5 {Ье {еат кпо\у \уЬеп, \уЬеге апа ЬО\У Ьхз рго)ес{ ог 

{а5к 5ЬоиМ Ье ассотрН5Ьеа, аое5 еасЬ тетЬег кпо\у \уЬа{ Ье/5Ье пееа5 
{о ао {о ассотрИ5Ь {Ьеи- {а5к? \УЬеп {Ье {еат а1геаау кпо\У5 \уЬа{ Ь1з 
5рес1Йс §оа15 апа геа50п Гог Гогтайоп аге; апа \уЬеп тетЬег5 а§гее {Ьа{ 
{.Ьеу аге геюуап{ апа асЬюуаЬю 1леп {Ье {еат 5Ьои1а е5{аЬП5Ь ап арргорпаге 
р1ап апа глтегяЬю Гог тлеп- асЬюуетепГ апа теа5игетеп{ те{Ьоа5 Гог {Ье 
рго§ге55 т т е к асЬюуетепГ. ТЬе р1ап 5ПоиМ 5рес1гу {а5к5 {Ьа{ тетЬег5 

пееа т.0 ассотрН5Ь, аеааНпе5 апа ге5оигсе5 Гог {Ье1г ехесийоп, ехрес{еа 
тПе5Т.опе5 апа кеу тотеп{5 апа астлуШез, Ьи{ аЬо {о ргеаю{ апа тсюае 

{Ье песе55агу гга1пт§ асйуигез гецшгеа Гог Геат тетЬегз {о §ат аааШопа1 
кпоууюа^е апа зкШ5 пееаеа {о регГогт {а5к5 апа асЬюуе {Ье §оа1. 

4. Р1асетепт. Мтеге аге {еат тетЬег5 рпузюаНу юса{еа апа ЬО\У 

оггеп 5ЬоиМ {Ье {еат тее{? 1Г {еат тетЬег5 ууогк ааПу а{ {Ье 5ате 
р1асе, {Ьеп 5оте т т § 5 аге еа5юг: {Ье {еат \УШ пееа оп1у опе тее{т§ 
гоот Гог а15си5510п, аес1510п такт§ апа ргоЬют 5О1У1П§. 1Г{еат тетЬег5 

аге юса{еа т тоге гето{е 1оса{юп5 {Ьеп тапа§ег5 5Ьои1а соп5кюг {Ье 
со5{5 апа ро551Ь1е ргоЬютз аие {о \уеа{Ьег ог сикига1 а^Гегепсез, {о 

ае{егт1пе {Ье Ггеяиепсу оГтееглп§5 апа ЬО\У тисЬ {Ьеу со5{ апа {о ргхтае 

5рес1а1 еяшртеп{ Гог ге§и1аг тее{1п§5 оГтетЬег5 Ьу рЬопе ог опНпе. 
5. Ргосезз. НОУУ ш\\ {Ье {еат §е{ \уЬеге IX пееа5 {о асЬюуе 1{5 

§оа1? ТЬе {еат 5Ьои1а аеуеюр апа тйоаисе Ьа5Ю гию5 оГЬеЬауюг апа 

ас{1У1гу, 1пс1иа1п§ ге5{пс{юп51тро5еа Ьу {Ье тапа§етеп{ {о {Ье ех{еп{ оГ 

{Ье ро\уег, аийе5, ге5роп51ЬШгю5 апа {Ье аес15юп-такт§ Ьу {Ье {еат. ТЬе 

{еат апа {Ье тапа§етеп{ 5ЬоиИ е5{аЬП5Ь 5ресШс ргосеаиге5 а5 а 5{апаага 

Гог {Ье регГогтапсе оГ{а5к5, оГ соиг5е \У1{Ьои{ рге]иаюе {о\уага5 {Ье 

1плоуа{10п апа ЯехШШгу т {Ье {еат. ТЬе тШа! {еат {гатт§ 5ЬоиМ тсшае 

ууауз оГгиппт^теешг^з, кеерт§ гесогаз, ргерапп§ а 5сЬеаию оГасйуШез, 

тгегрег50па1 соттишсайоп, \уау5 апа те{Ьоа5 оГ ргоЬют 5о1ут§ апа 

{Ье Нке. 
ТЬе тапа§етеп{ сап 1тргоуе т е ае51§п оЙеагш и5т§{Ье тоае1 оГ 

5Р: ригро5е, рагггфайоп, р1ап, р1асетеп{ апа ргосе55,т огаег {о ГасШ{а{е 
{Ьеп- аеуеюртеп{. ТЬе гесо^тйоп оГ{Ье Ьепей{5 Ггот {еат5 апа {еатууогк 

т {Ье ощ&ттаХюп гщшгез тапа§етеп{ {о еп§а§е т ргоУ1аю§ арргорпа{е 
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сопа1{юп5 Гог ГЬе ргосе55 оГ{еат сгеайоп апа {Ье аеуеюртеп{ оГеГГесПуе 
{еат5. 8о, а ше11 ае51§пеа апа аеуеюреа {еат 15 опе \УЬЮЬ 15 Ье1рГи1 Гог 
плргоут§ {Ье оуегаП циаПгу апа 5иссезз оГ {Ье ог^атгайоп; т УУЬЮЬ 

тетЬег5 аге УУПНП§ та1у1аиа15 шХЪ {Ье ае51ге апа аЬШгу {о соп{пЬи{е, 
ууЬюЬ орега{е5 а{ а \уе11-сЬо5еп юсайоп Ьа5 к5 сюаг1у аейпеа §оа15, р1апз 
апа ргосез5е5. 

Сопс1и$10п 

Теат Ьш1ат§ 15 тоге {Ьап Ь1пп§ а питЬег оГ {аюп{еа реорю. 1{ 
теап5 гесгшйп§ реорю {о луогк {о§еглег. IX теап5 аеуеюрт§ а 5Ьагеа 
У1510П апа сотттлеп{. 1{ 15 тоге {Ьап рЬу5юа1 соппесйоп оГ реорю. ТЬе 
{еат 15 а 5упег§ейс соттитгу оГ5йоп§ {еат р1ауег5. IX15 {Ье 5оигсе оГ 
сгеайуйу апа тпоуайоп, оГореп а15Ш55юп апа 5оипа 155ие5, оГсошипсйуе 
сопГгопШюп оГортюп5 апа айтгае5, оГюагпт§ апа а15соуепп§ пеш апа 
Ьейег 5о1и{юп5. ТЬе {еат теап5 епсоига§т§ ро51{1Уе, тГогта1 т{егасйопз 
Ьегууееп тетЬегз. 1п {Ье {еат уои Ьеаг з{а{етеп{5 Нке „дуе ао" тзгеаа

1 

оГ „уои сап ао" 
Оооа апа 5иссе55Ги1 {еат5 юауе по гоот Гог айаск5, ]еаюи5у, 

суп1С15т апа асси5айоп5. ОГсоиг5е, §ооа {еат5 Ьауе ргоЬ1ет5 Ьи{ {Ьеу 
аге ге5о1уеа Ьесаи5е {Ье ас{иа1 {еат 15 ЛУПНП§{О оуегсоте а1Гйси1{ю5 апа 
асЬюуе 5отетт§ тоге, 5отетт§ та{ {Ье та1У1аиа1 \ У Ш по{ Ье аЬю {о 
ассотрП5Ь аюпе. 

Апа 1о§юа11у, 5иссе55Ги1 {еат5 Ьауе {Ье ро{епйа1 Гог §геа{ег Йех&Шту, 
а1уег5гту апа ехсЬап§е оГ кпоуЛеа§е. ТЬеу тсгеа5е {Ье ро551Ь1Нгу оГ 
сотЬшш§ 1аеа5 апа сараЬ1Н{ю5 {о асЬюуе 5упег§у т орегайоп; {Ьеу 

а15соуег пеуу арргоасЬе5 апа те{Ьоа5 Гог 5о1ут§ ргоЬ1ет5 апа ассотрН5Ь 
г.а5к5; {Ьеу 5{1ти1аге {Ье ореп соттипюайоп апа ехсЬап§е оГтГогтайоп, 
50 {Ье ргосе55 оГ \уогкт§ {о§еглег тсгеа5е5 {Ье сараспу оГ та1у1аиа1 

тетЬег5. Театз Ьпп§ а ро{епйа1 Гог §геа{ег аи{опоту, 1аеп{1гу, {гиз{ апа 

1оуа1ту атоп§ тетЬег5 апа {еат ассошйаЬШгу з{1ти1а{е5 еГйсюпсу апа 

аеаюа{юп. 
Еуегуглт§ а1ГГегеп{ Ггот Низ айпЬи{ез оГ а 5иссе55ги1 {еат 15 ап 

ип5иссе55Ги1 опе. ТЬе еагНе5{ пе§айуе 5утр{от5 оПтргорег Гипс{юпт§ 
оГ{Ье {еат 5Ьои1а Ье 5епои5гу апагухеа апа а5 50оп а5 роззНЯе оуегсате; 
о{Ьегш15е {Ье Ьейег {еат 1ттеа1а{егу {о а15Ьапа гатег {Ьап [X Ьарреп 
1а{ег, \укЬ тисЬ Ь1§Ьег со5{5 Гог {Ье ог^атхайоп. 

А П {Ье аЬоуе апа1уге5 р05е а сюаг оршюп: {еатдуогк аое5 по{ 

§иагап{ее 5иссе55; \Х 15 а луау оГЬага апа рег515{еп{ асЬюуетеп{ оГсоттоп 

ге5и1{5. 8о пех{ Йте уои §о {о а §ате, рау айепйоп {о а11 тетЬег5 оГ{Ье 
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геат5 Ггот Ьот зкюз, шЬеп уои Ьеаг а ргезкюпйа! ро1§пап{ 5реесЬ {Ьтк 
оГ{Ье реорю ЛУЬО шогкеа оп к апа то5{ 1трог1ап{, шЬеп уои \УШ Ьеаг {Ьа{ 
а сотрапу Ьа5 еагпеа гшШопз Ггот а пеш ргоаис{, 5егуюе ог рго]ес{, 

гететЬег {Ьа{ гле5е тШюпз аге {Ье гезик оГ 5отеопе'5 {еатшогк. Апа 

Ггее1у а5к {о Ье раг! оГ 5исЬ а {еат! 
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ -НАЛИЧИЕ 

И ЕФЕКТИВНОСТ 

Докторант Валентина Великова 

Икономически университет-Варна 

Съвременната стратегия и политика за управление на човешки
те ресурси внасят стабилност в системата за управление на човеш
ките ресурси на организациите и дават възможност за тяхното разви
тие и мотивация за реализиране на дългосрочната стратегия и цели 
на организацията, за финансовото стабилизиране и повишаване на про
изводителността на труда

1 

Надеждното управление на човешките ресурси и практиките за 
подобряване на клиничните и финансовите резултати в лечебните заве
дения получават широко внимание в проучванията за ефективността на 
управлението на човешките ресурси.

2
 Изследователите, които проуч

ват УЧР в здравеопазването обръщат внимание на влиянието на еди
нични функции на УЧР върху показателите за поведението на здравни
те служители, като специално се фокусират върху тахното намерение 
да работят. Скоро след това започва да се изследва влиянието на стра
тегическите, равнопоставени, интегрирани и надеждни системи за УЧР 
на лечебните заведения върху финансовите и клиничните резултати за 
да се докаже тяхната положителна взаимовръзка.

3 

Стратегическото управление на човешките ресурси в здравео
пазването е важно за постигането на високо качество на грижите за 

болните. В подкрепа на тази теза е факта, че заплащането на здрав
ните работници представлява 65 - 8 0 % от общия бюджет на лечебни

те заведения, което оказва силно влияние върху финансовите резулта

ти и икономическото им състояние.
4
 Днес повечето системи и прак-

1
 Владимирова, К. Управление на човешките ресурси стратегии, стандарти, практи

ки. Университетско издателство „Стопанство", София, 2006,70-71. 
2
 АУез* М А , ОиШпе ]?, Ба\узоп 1Р, ВогпН С5, Саг1ег М. Кедисш§ райеШ тоПаПгу ш 

позрпаю: те го1е оГЬитап гезоигсе тапа§етеп1:. ] Ог§ап Вепау 2006; 27:983-1002. 
3
 Ргеизз СА. № § п репюгтт^ шогк зузгетз апс! ог§аш;гайопа1 ои1сотез: те тесНаипЕ 

го1е оПпгогтаглоп яиаНгу. 1пс1 ЬаЬог Ке1а1 Кеу 2003;56:590-605. 
4
 Биззаик, О., БиЬо1з, С. Нитап гезоигсез Гог 1геа1т роИаез: А сгШса! сотропеп! т 

Ьеа1т роНс1ез. Нитап Кезоигсез гог НеаИп, 2003; 1:1. 
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тики по УЧР позволяват използването на около 60 - 7 0 % от капаците-

га на работещите здравни служители.
5
 Всичко това заедно с намаля

ването на бюджетите на лечебните заведения и в същото време пре

доставянето на здравни грижи с високо качество, налага необходимо

стта от ефективни и ефикасни системи за УЧР, съобразени със стра

тегическите цели на лечебните заведения. 
Цел: Целта на това проучване е да се изследва и анализира ефек

тивността на системата за УЧР на една от най-големите болници във 

Върненския регион и предоставянето на конкретни насоки за нейното 

подобряване. 
Материал и методи: За целта на изследването бяха разработени 

цва въпросника за изследване на системата за УЧР на базата на 
въпросници, участващи в чуждестранни проучвания за качеството на 

системата за УЧР, в М Б А Л „Св. Анна - Варна" АД. Единият въпрос

ник беше предназначен за проучване на мнението на ръководните кад

ри, а другият за проучване на мнението на останалия персонал на ле

чебното заведение. Използваните методи са: структурен, ситуацио

нен и сравнителен анализ. 
Резултати: Изследването на качеството на системата за УЧР 

беше проведено в периода април - май 2011 г. в М Б А Л „Св. Анна -

Варна" АД. Участието в проучването беше анонимно и доброволно и 

в него взеха участие общо 275 човека. Ръководните кадри, които изя

виха желание да участват в изследването бяха 25 човека. При проуч

ването на мнението на здравните работници се анкетираха по 10 чо

века от всяко звено в болницата, при което бяха обхванати 250 човека 

от различни професионални групи и звена. 
В структурата на М Б А Л „Св. Анна - Варна" А Д за 2011 г. са 

работили общо 1 074,75 служителя, като разпределението по основни 

групи е представено на табл. 1. 
Както се вижда от табл. 1. общият брой на здравните служители 

в лечебното заведения бележи тенденция към намалване през изслед

вания период. Най-критичен е броя на медицинските сестри, които през 

последната година намалява значително поради тяхното напускане и 

липсата на желаещи кандидати за освободените работни места. По

добна е ситуацията и при лекарите в различните специалности, като 

най-критичен за момента е броят на лекарите в интензивния сектор. 

5 Васп 3 НК ап<1 пе̂ у арргоаспезго риЬНс зестог тапа§етеп1:1тргоут|НКМ сараагу 

Оепеуа, 8̂ 1
2
ег1апс1, БераЛтет о Г О ф т ш й о п оГНеакп Зегуюез М п ю у , \*огю 

Неа1т Ог^ашгайоп, 2001. 
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ч 

Таблица 1 

Брой здравни работници в МБАЛ „Св. Анна - Варна"АД 

(2009-2011 г.) 

Здравни работници 

Лекари 

Мед. специалисти 

ВНМП 
Др. персонал + санитари 

Общо за заведението 

2009 г. 

215.50 

364.25 

19 
353.50 

1130 

2010 г. 

217.75 

364.50 

18 
339 

1098.75 

2011 г. 

213.00 

357.00 

19 
335.50 

1074.75 

Една от водещите причини за намаляването на персонала в М Б А Л 
„Св. Анна - Варна" А Д е заплащането, което е сравнително ниско, 
докато натоварването е доста по-голямо в сравнение със здравни 
работници от други лечебни заведения. Тези промени в структурата 
на персонала и по скоро тенденцията към неговото намаляване, както 
и промените в организацията и качеството на трудовия процес води 
до необходимостта да се разработи нова стратегия за управление на 
човешките ресурси. 

За да се направи ситуационен анализ на настоящата система за 
УЧР, ръководните кадри трябваше да оценят изпълнението на отдел
ните функции на системата в скалата от 2 за слаба оценка до 6 за 
отлична. Резултатите са представени на табл. 2. 

Таблица 2 

Средна оценка на функциите на системата за У Ч Р 

№ 

1. 

2. 

-> 

4. 

5. 

6. 

7. 

Функция 

Стратегия по УЧР за задържане на 

персонала 

Стратегия по У Ч Р за поддържане 

на броя на персонала 

Оценка на изпълнението 

Наръчник на служителите 

Обучение 

Дисциплина, оплаквания и 

напускане на персонала 

Кариерно развитие 

обща 

оценка 

3,64 

3,93 

4,33 

4,33 

4,38 

4,44 

4,50 1 

оценка на 

началник 

клиника/ 

отделение 

3,40 

3,40 

4,00 

4,20 

3,83 

4,50 

4,50 

оценка на 

старша 

медицинска 

сестра 

1 1 1 

3,66 

4,33 

4,20 

4,42 

4,28 

4,43 

оценка 

на 

админ. 

кадри 

4,66 

5,:):) 

5,00 

5,00 

5,00 

4,60 

4,60 
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Подбор, наемане, внедряване и 

насърчаване на персонала 

Връзки с институции за обучение 

Система за контрол на персонала 

Планиране на персонала 

Работа в екип и сътрудничество 

Програма за превенция на Х И В / С П И Н 

на работното място 

Комуникативни и междуличностни 

умения 

Система за проследяване на служителите . 

Заплащане,компенсации и обезщетения 

Длъжностна характеристика 

Персонални данни 

4,66 

4,70 

4.72 

4,77 

4,88 

5,05 

5,11 

5,13 

5,22 

5,61 

5,77 

4,16 

4,83 

4,83 

4,33 

4,50 

4,50 

4,66 

4,80 

5,83 

5,33 

5,66 

4,85 

4,57 

4,42 

4,85 

4,85 

5,28 

5,14 

5,28 

4,42 

5,57 

5,85 

5,00 

4,75 

5,00 

5,20 

5,40 

5.50 

5,60 

5,25 

5,60 

6,00 

5,80 

След оценката на различните функции на системата по УЧР, 

ръководителите, трябваше да опишат кратко какви са техните отго

ворности по отношение на УЧР. След обработването на информация

та от анкетните карти се стигна до извода, че основно техните отго
ворности са свързани с организацията на труда в техните звена и под

бора на подходящи кадри за структурата. Някои от тях са посочили, 
че осъществяват връзката между персонала в тяхната структура и 

ръководството на лечебното заведение. 
Препоръките, които ръководителите биха направили за да се по

добри стратегията за УЧР са: въвеждане на оценъчна система (ате
стиране на служителите), спрямо тежестта и профила на звената, ко
ето да послужи при разпределението на възнагражденията на служи

телите; набиране на квалифициран персонала; обявяване на свобод

ните работни места; въвеждане на общоболнична информационна 

система; съответстващо заплащане на труда на персонала; изготвяне 

на дългосрочна програма за поддържане на необходим брой здравни 

работници с високо ниво на компетентност; по-добро запознаване на 

персонала със стратегията на лечебното заведение като цяло. 
Разпределението на изследвания персонала на болницата е пред

ставено на фиг. 1. Според резултатите от проучването се стигна до 

извода, че като цяло (78,80%) от служителите на се запознати добре 

със стратегията по УЧР, което показва, че има пропуски в действия

та на преките ръководители в тази посока. 
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Санитари 

Аднимистративен и помощен песонал 

Акушерки 

Лаборанти 
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Фиг. 1. Разпределение на персонала според длъжността 

За да се разработи ефективна стратегия по УЧР за задържане 

на персонала е необходимо на първо място да се изяснят причините 

за напускане на служителите. Като основна причина за напускане, 

най-много служители са посочили по-доброто заплащане, което биха 

получили в друго лечебно заведение. Останалите причини, които са 

изтъкнати от служителите са по-добри условия на труд; лошо управ

ление на ръководството; възможности за развитие; лошия микрокли

мат в звеното, в което работи служителят; семейни причини. 

Здравните работници са отправили следните препоръки към уп

равлението на човешките ресурси в лечебното заведение: повишава

не на мотивацията на служителите; повишаване на заплащането; по

добряване .на условията на труд; даването на повече информация към 

колектива; подобряване на връзката персонал информация. 

От направеният анализ на резултатите от проучването на ръко

водните кадри и служителите в болницата могат да се изведат след

ните по-важни изводи: системата по управление на човешките ресур

си има някои пропуски по отношение на набирането, подбора и назна

чаването на служителите; липсва стратегия по поддържане и задър

жане на медицинските специалисти; лечебното заведение в момента 

не предоставя равни възможности за повишаване на квалификацията 

и кариерното израстване на своите служители; удовлетвореността от 

заплащането на всички служители е ниска; липсва система за ефек

тивно оценяване на служителите; усеща се липса на добре квалифи

цирани кадри за заемането на отделните длъжности, като върху този 

фактор лечебното заведение не може да въздейства. Тук трябва да 

се въздейства на национално ниво; забелязва се тенденция към про

гресивно намаляване на персонала, което се отразява негативно върху 

натовареността на персонала в някои звена; натоварването на меди

цинските специалисти, както умствено, така и физически и много го

лямо, което е една от предпоставките за напускане на работното мя-
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сто; има добре изградени взаимоотношения между ръководството и 

служителите; липсва единна информационна система, което затруд

нява комуникацията между звената, особено в процеса на лечение на 
пациентите. 

В този момент лечебното заведение няма ясно развита стратегия, 

която да отговаря за качественото управление на човешките ресурси. 

Насоките и препоръките за подобряване на системата за УЧР са: 

I. Качествено управление на човешките ресурси, чрез подобря

ване на организацията и условията на труд, обвързване на зап

лащането с резултатите от дейността на служителите, въвеж

дане на система за контрол на изпълнението на заложените 

стратегически цели и прилагане на съвременни концепции за 

управление на качеството - въвеждане на система за управ

ление на качеството и въвеждане на добри практики в УЧР. 

II. Развитие на човешките ресурси в М Б А Л „Св. Анна - Вар

на" АД, чрез повишаване на ефективността на системата за 

набиране, подбор, назначаване и осбовождаване на служи

телите - планиране на необходимите кадри, което в момента 

не се прави; промяна в начина на провеждане на конкурсите, 

за да се постигне съответствие между изискванията на спе

цифичното работно място и квалификацията на кандидатите 

за това място; по-добро огласяване на свободните работни 

места, развиване на ефективна политика за повишаване на 

професионалната квалификация и кариерното израстване и 

въвеждане на система за атестиране. 

01. Изграждане на ръководители, които да осигурят връзката 

между стратегията и служителите и да гарантират изпълне

нието на поставените цели, чрез повишаване на квалифика

цията в областта на У Ч Р на ръководните кадри, стимулира

не на екипната работа при планирането и изпълняването на 

задачите, подобряване на организационната култура и ефек

тивно използване на потециала на служителите. 

IV. Мотивиране на служителите на болницата за постигане на 

необходимите качество и ефективност на влагания труд чрез 

възможност за участие на служителите в процеса на управ

ление, подобряване на комуникацията в болницата и усло

вията на работната среда, въвеждане на програма за нама

ляване на стреса, периодично проучване на потребностите 

на служителите и обвързване на резултатите от атестиране

то със заплащането. 
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Всяка организация съществува, за да реализира определени цели 

по пътя на избрани от нея стратегии. Ясно дефинираната цел посочва 

желания резултат, а стратегията - разрешените от организацията сред

ства за неговото постигане. По този начин целите и стратегиите се 

явяват важни ориентири за всички членове на организацията относно 

това кое е важно и какво поведение се очаква от тях. Едновременно с 

това целите се превръщат и в критерии за оценка на поведението, а 

следователно и база за вземане на решения относно възнаграждения, 

кариера, потребност от обучение и др. Разбира се, промяната на це

лите и стратегиите често е свързана и с промяна на професионалната 

и квалификационна структура, със закриването на звена или сливане с 

други организации, което отново е източник на проблеми и промени 
при управлението на човешките ресурси. 
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КОНТРОЛИНГЪТ В СИСТЕМАТА НА МАРКЕТИНГА 

Докторант Лиляна Генова 

Русенски университет „Ангел Кънчев" 
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Кеу м>огйз: сопгтоШщ, тагкейщ-соп(го11гщ, тагкейщ асйопз, (азкз 
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След първото десетилетие на 21 век икономическата атмосфе

ра се променя твърде бързо. Бизнесът се изправи пред нови предиз

викателства както на глобално, така и на национално ниво. Основната 

роля на всяко предприятие е да създава стойност като произвежда 

стоки и услуги, носещи печалба не само на собствениците и акционе

рите, но и на членовете на обществото. Необходимостта от социално 

отговорното бизнес поведение води до по-голяма иновативност, кон-

курентноспособност и рентабилност. За да бъде успешна една ком

пания се нуждае от система, която да измерва маркетинговите разхо

ди, подобрява нейната ефективност, осигурява съответствие между 

социална ангажираност, гъвкавост и отговаря на изискванията на ико

номическата среда и бързото адаптиране към нея. Маркетингът се 

характеризира със стратегическа роля в максимизиране на ползите 

от оскъдните ресурси и увеличаване на продукцията, задоволяващи 

потребителските нужди и желания. Постоянно растящият интерес към 

маркетинга подчертава използването на креативни маркетингови стра

тегии. Целта на настоящия доклад е на очертае мястото на контро

линга в цялостната маркетингова активност. 
Контролингът в маркетинга прави възможно използването на 

измерими компоненти и по този начин допълнително развива марке

тинговата концепция. Контролингът като част от една фирма е слож

на функция. Той трябва да обедини процесите във фирмата, да пре

тегли финансовите резултати, да огледа средата, в която вирее компа-
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нията. И заедно с това да следи процеса на постигане на стратеги

ческите цели, както и дали служителите работят в тази посока. Мар

кетингът спокойно може да се определи като фокусна точка за успе

ха на който и да е бизнес. Като цяло основните маркетингови дейнос

ти на фирмата, трябва да целят направата на маркетинговия процес 

по-ефективен. Маркетинговият процес започва с идентификация и 

анализ на пазара, следвайки вземане на решение от страна на фирма

та за продукт, цена, място и промоция. Тези решения за дадените че

тири елемента съставят маркетинговата дейност, с която фирмата се 

стреми да достигне до най-ефективния маркетинг микс и възмож

ност за най-добра доходност от своята дейност. Управлението на 

маркетинга включва планиране, приложение(внедряване), оценка и 

контрол на резултатите от маркетинговата дейност. Обратната връзка 

от оценката, намира израз в коригиращите действия насочени към 

предприемане на мерки за ликвидиране на отклонението на резулта

тите от посочените цели и към адаптиране на бъдещите цели и плано

ве в съответствие с измененията на средата.
1 

Контролингът има дълголетна актуалност и ключова роля за 

съвременното развитие на предприятието. Концепцията за контролин

га е схващане за системната организация на управлението на пред

приятието.
2
 Контролингът е важна функция на мениджмънта като цяло 

и включва измеримост на актуалното състояние, съпоставяне на по

стигнатото с поставените цели, и при необходимост корекционни мер

ки. Маркетинговите мениджъри са осъзнали, че осъществяването на 

маркетинговата дейност рядко се осъществява точно както е плани

рано и затова е важно да се контролира дейността посредством конт

ролинга. Маркетингът е процес, който непрестанно се развива. Мар

кетинговите мениджъри трябва да контролират този непрекъснат про

цес, „сверявайки си часовника" ако това е необходимо. Обстоятел

ствата в които работят фирмите изискват нови подходи и инструмен

ти за управлението им, които да дават възможност за изясняване на 

усложняващите се икономически проблеми в организациите, подават 

сигнали за вземане на нужните мерки своевременно, осигуряват ин

формационна поддръжка на управлението на бизнес процесите по ус

тановените цели, помагат за отстраняването на тесните места в пред

приятието с ориентация към бъдещето. Надежден адаптивен меха

низъм за своевременно улавяне на промените, оценка на риска, разра

ботване и вземане на ефективни стратегически, тактически и опера-

1
 Стоянов, Д. Индустриален маркетинг. С, 2001. 
2
 Симеонов, О. Контролинг. С, 2001. 
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тивни решения в условията на нарастваща неопределеност, притежа
ва именно контролингът.

3
 Системата на контролинга служи за улавя

не на настъпилите смущения, чрез наблюдение на измененията във 
външната и вътрешната среда на фирмата. В тази насока се разра

ботва и реализира комплекс от мероприятия за компенсиране на сму

щаващите външни фактори и адаптиране на предприятието към дина

мичните външни изменения и актуализиране на неговите цели. Конт

ролингът може да се разбира като управленска технология, която ком

плексно обхваща управленския процес.
4 

Думата контролинг има англо-френски произход и означава уп

ражняване на контрол, проверяване, ограничаване, насочване, регули

ране, направляване за достигане на желаното състояние, т.е. поняти

ето е широко аспектно. Най-общо контролингът може да се разглеж

да като съвкупност от всички управленски задачи за координирането 

на планирането и контрола, както и на информационното осигуряване. 

Контролингът е мобилна система, която съдейства за избор на опти

малния вариант за реализиране на поставената цел. Поради това кон

тролингът не бива да се приравнява към контрола. Контролът е по-

ограничен и означава най-често сравнение между планирани и реали

зирани стойности с оглед набирането на информация за резултатите 

от фирмената дейност. Контролингът представлява функционален ин

струментариум за разработване, вземане и реализиране на управлен

ски решения във всички функционални области от трите равнища (стра

тегическо, тактическо и оперативно) на управление на предприятието 

и във фазите на производствения процес; доставка на първичните еле

ментни производствени фактори, тяхната трансформация и реализа

ция на готовите продукти. Това определя и подобаващото му значе

ние в системата на маркетинга, който може да се определи като кон

цепция и управленски процес, съгласно който цялостния възпроизвод-

ствен процес се осъществява в съответствие с изискванията на паза

ра. Характерна черта на маркетинга е, че той е планиране и контрол 

на дейностите на предприятието, както в стратегически, така и в так

тически аспект. 
В крайна сметка, основната идея на контролинга е да осигури 

постигането на поставените цели на фирмата като координира на тра

диционните управленски функции и своевременно предоставя реле

вантната за вземането на управленски решения информация. Концеп-

3
 Лесинренска, С. Контролингът в производственото предприятие. Варна, 2007. 

* Пипер, Р., К. Рихтер. Мениджмънт. Управлението на прехода. Полипринт, Варна, 

1993. ' 
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цията на контролинга възниква и все повече се популяризира в отго
вор на нарастващите потребности за усъвършенстване на управленс
ките функции в условията на динамично изменящата се външна сре
да. Контролингът обединява в единна и цялостна концепция постиже

нията на икономическия анализ, планирането, управленската отчет

ност и мениджмънта, която е насочена към бъдещото развитие и по

стигането на целите на всяка стопанска система. 

През последните години бизнес конкуренцията се увеличи и тех

нологично развитие се ускори. Изграждането на маркетинг контроли

раща система се определя от система от цели, която е от първосте

пенна важност. Според съдържанието на целите могат да бъдат на

правени следните групи
5
: 

Таблица 1 

Система от цели 

Икономически маркетингови цели 

маркетингови цели: 

ю увеличаване на оборот, 

ю увеличаване пазарен дял 

ъо увеличаване на печалби 

ю намаляване на разходите 

Цели по ефективността: 

ю повишаване на ефективността, 

ю* намаляване на разходите 

Психографски маркетингови цели * 

ю повишаване на репутацията, 

предпочитания, 

ъо удовлетворение 

ю повторно купуване, за да се 

постигне потребителска 

лоялност 

* в системата на маркетинговия 

контролинг психографски те цели са по-

значителни в сравнение с други 

контролни системи 

Маркетинг-контролингът е част от общия контрол и в рамките 

на своята функция има няколко основни задачи, въпреки че няма об

щоприета форма на маркетинг контролингът, тъй като той се влияе от 

различни фактори в предприятието (напр.: пазарна динамика, клон на 

бизнеса, корпоративните цели): 

& Предоставяне на информация - задачата на системата за 

предоставяне на информация е непрекъснат мониторинг на тех

нологичните и пазарните промени. Маркетинг контролингът 

5
 Оаа1, Иоегш - ТЬеогеИса1 Ьаск§гоипс1 ог*Магкепп§ Соп1юпп§, 11шуегз1гу 01*М1зко1с 

(Ьйр://к§к.ип1-оЬис1а.Ьи/511;е5/с1еГаи11/Г11е5/Оаа1_Ноет1.рс11). 
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трябва да разгледа проблемите на всяка организационна еди

ница и координира техните дейности. 

& Стратегическо и оперативно планиране - информацията 

грябва да се обработват в съответствие с планирането. Ос

вен това е важно да се разберат решения за алтернативи и да 

се оценят по критичен начин. Впоследствие елементите на 

маркетинг-микса трябва да бъдат хармонизирани и маркетин

гови функции трябва да бъдат свързани в рамките на органи

зацията. 

& Надзор - надзорът е „планиране и фактическо сравнение на 

данните", който е свързан с процес за намерението на реше

ния и изпълнението. Проверката е за пълно систематично из

следване на стратегически бизнес единици, маркетингови цели 

и стратегии, и на маркетинговия процес. 

& Координатния - задачите на координацията за подкрепа и 

насърчаване на комплексни проекти по консултиране, за да се 

контролират специфични маркетинг и търговски проекти, как

то и да се контролират пускането на пазара и сътрудничество

то с други предприятия. 

Част от тези задачи несъмнено се изпълняват във всяка фирма. 

За контролинг можем да говорим обаче само тогава, когато съще

ствува цялостна и координирана на фирмено ниво система за плаща

не, контрол и информационно осигуряване в помощ на стопанското 

ръководство. Същественото тук е, че основните задачи на контролин

га са организационно обособени и взаимно съгласувани. Затова тряб

ва да се подчертае, че общовалиден „каталог" на задачите на контро

линга няма. Той зависи от конкретните потребности на фирмата. Най-

важна роля играе нейната големина, защото контролинга в качество

то си на „икономическа съвест" на фирмата не бива да се изгражда 

над обективните потребности. По своя характер контролинга е ин-

формационно-аналитична дейност на фирмата и неговата роля е свърза

на единствено с процесите на подготовка и реализиране на управлен

ски решения, където маркетингът от своя страна играя своята роля 

на управленска концепция. 
Контролингът може да се разглежда като съвкупност от дейно

сти
6
 (фиг. 1.) 

6
 Пенчев, П., И. Пенчева. Основи на управлението. Абагар, Велико Търново, 2002. 
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Контролинг-дейности 

Определяне и анализиране на 

фирмените цели 

Определяне на времевите граници за 
постигане на целите 

Набелязване на мероприятията за 

постигане на целите 

Разработване на инструментариум за 
постигане на целите 

Изграждане на информационна 

система 

Сравняване на фактическото състояние 
със заплануваното и анализиране на 

отклоненията 

Контролинг-дейности 

Фиг. 1. Контролингът, като съвкупност от дейности 

Първата и втората дейност налагат необходимостта отделните 

етапи от развитието на стопанската единица да се обвързват с нейни

те цели. Съгласуването на поведението с целите трябва да става в 

рамките на определени периоди от време. Освен това много важно 

изискване е поставените цели да се превърнат в общоорганизационни, 

т.е. да са известни на всички, които са ангажирани с тяхното постига

не. Третата дейност дава възможност да се обсъдят и предприемат 

конкретни действия за постигане на целите. Например: търсене на 
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възможност за намаляване на разходите, обобщаване на най-важните 
планови показатели, планиране на разходите по места и т.н. Четвър
тата дейност на контролинга е свързана с разработването на стан
дарти и изисквания, чрез които да се отчита постигането на целите. 
Те могат да бъдат както физически измерими, така и да съдържат 
определени норми на поведение при различни ситуации. Петата дей
ност независимо, че е определена като самостоятелна, прозира във 
всички останали. Свързана е с резултатите, даващи информация за 
достигнатото равнище при осъществяване на дадена дейност. Шес
тата дейност на контролинга предвижда сравняване на фактическото 
състояние със заплануваното, въз основа на разработени стандарти. 

За изчерпателно представяне на мястото на контролинга в мар
кетинга е необходимо да се направи паралел между стратегически и 
оперативен контролинг. Функционирането на съвременния стратеги
чески контролинг е насочено към адаптирането на структурните ком
поненти на системата за управление, спрямо изискванията на съвре
менния стратегически модел на управление. Основна цел на страте
гическия контролинг е координираното на функциите на стратегичес
кото планиране в насока на подпомагане мениджмънта за ефективно 
използване на съществуващите преимущества и създаване на нови 
потенциали за успешно развитие в перспектива. Оперативният конт
ролинг се разбира като част от общата система за управление. Чрез 
създаването на концепции за планиране и контрол, той служи на цели
те на наблюдение на постигането на краткосрочни цели. Оперативни
ят контролинг е ценен инструмент за осигуряване на приходи и лик-

видността на компанията. 
Стратегическият аспект на контролинга, а именно - оптимиза

ция на контрола на процеса за постигане на целите на компанията, и 
оптимизиране на производството - икономически резултати и пости
гане на целите на управление на производството, го правят важна 
съставна част на маркетинговата дейност на фирмата. Системната 
обвързаности координираностмежду функциите планиране, изпълне
ние отчет, анализ, контрол и регулиране, които изпълнява контролин
га намират подобаващото им се място в управленската теория, осно
вавайки се на принципите за активност, принцип на цялостния контрол 
и принцип на иновацията.' За да бъде ефективна, маркетинговата дей
ност се нуждае от правилен контрол, който да бъде успешно органи
зиран и внедрен, очертавайки взаимната обусловеност и свързаност 
между управленските функции на маркетинга и важността на контро-

' Лесинренска, С. Контролингът в производственото предприятие. Варна, 2007. 
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линга във всяка една бизнес организация. Маркетингът може да се 

изрази като лидерство на пазара, а контролингът като лидерство на 

резултата, но само чрез ефективна взаимовръзка помежду си могат 

на направят лидер и самото предприятието. 
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ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА С080, 

ОТГОВОР НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НАСТЪПИЛАТА 

ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 

ИЛИ РЕЗУЛТАТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО 

И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ 

Ас. Галин Марков 

Икономически университет - Варна 

Естествените науки, като биология, химия и физика приемат, че 
еволюцията води до усъвършенстване на организмите и тяхното по-
цобро приспособяване към особенностите на средата, която обита
ват. В този смисъл възниква въпроса за това дали евентуални проме
ни във водещите концепции, принципи и идеи използвани в отчетност
та и корпоративното управление би довело, като резултат след себе 
си по-ефективното функциониране на предприятията и организациите 
и в крайна сметка постигане на целта поради която са създадени. А 
именно просперитет, както за техните собственици и служители, така 

и за обществото, като цяло. 
Така, като основна цел на това изследване можем да определим 

отговора на въпроса дали предложените промени във наложилата се 
като водеща концепция за вътрешен контрол, която е известна още 
със названието си „Рамка за вътрешен контрол на К О С О " са продик
тувани от вихрещата се в развития свят финансова криза или са фун
кция на динамичните промени в икономическата и социална среда 
през последните 20 години от нейното създаване. Пътя към реализа

ция на тази цел налага изпълнение на следните задачи: 
Да представим организацията Комитет на Спонсорските Орга
низации (КОСО), като водещ регулатор на научните изследва
ния и представянето на различни указания в областта на вътреш

ния контрол, първоначално за фирмите листвани на американс

ките фондови пазари а по-късно и в международен план; 
Да разгледаме основните моменти в концепцията за вътре

шен контрол на горе споменатата организация описани в доку

мента „Вътрешен контрол. Интегрирана рамка"; 
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Да съпоставим предложенията за промени в концепцията за 
вътрешен контрол, който са представени, чрез документа 
„Вътрешен контрол. Интегрирана рамка. Предложение за ре

дакция" 
Организацията К О С О е създадена през 1985 година. Тя е пряко 

доказателство за успешната симбиоза между бизнес, наука и полити

ческа власт. Според Милър
1
 създаването на Комитета е резултат от 

няколко обстоятелства. 
Учредяването на Комисията към Американският институт на 
дипломираните експерт счетоводители (А1СРА) известна, като 

комисията Коен. В своя окончателен доклад от 1978 г, тя изис

ква от топ мениджмънта на компаниите и външните одитори 

отговорност по отношение на вътрешните контроли; 

Аферата „Уотъргейт" пример за негативни корпоративни прак

тики и незаконни плащания довела до създаването на Закона 

за чуждестранните корупционни практики от 1977 година; 

Учредяването на Комисията по ценните книжа (8ЕС) през 1978 

г., въз основа на препоръките на Комисията Коен издава пра

вила за задължителни доклади на топ мениджмънта за състо

янието на вътрешния контрол в компаниите; 

Комитета Минахан, чиито доклад от 1979 г. констатира липса

та на методически насоки по отношение на докладването във 

връзка със вътрешния контрол. 

В следствие на всички тези обстоятелства, бе създадена Коми

сията Тредеуей. В своята дейност тя бе спонсорирана от пет профе-

сионлани организации. Това са Института на вътрешните одитори, 

Американският институт на дипломираните експерт счетоводители, 

Института на финансовите директори, Американската счетоводна 

асоциация и Института на управленските счетоводители. Нейната 

основна цел е била изследване на причините обуславящи изманото 

финансово отчитане. В процеса на тяхното изследване членовете на 

комисията разкриват липсата на ясно определение за същността на 

вътрешния контрол и неговото представяне във финансовите отчети 

на публичните компании. Така възниква и Комитета на спонсорските 

организации по известен със своята абревиатура КОСО. 

Днес той има своя мисия, визия, структура и приоритети.
2
 Него

вата мисия е свързана с разработването на концепции и ръководства 

свързани с управлението на риска, вътрешния контрол и борбата сре-

1
 Милър,Р. Съвременен вътрешен одит. Изд. „Аспро", София, 2007. 
2
 Ь0:р:/Л\г\у^.со5О.ог§ 
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щу измамите в организациите. Основната цел на методическите ука

зания и концепциите подготвяни от К О С О е подобряване на функцио

нирането на организацията и постигане на мисията с която тя е създа

дена. 
В своята структура той е съставен от 5 члена и председател. 

Членовете се избират от спонсорските организации по критерии раз
работени и утвърдени от самите тях. Те участват пряко в работата на 
регулатора. Председателя се избира, чрез тайно гласуване от члено
вете. При осъществяване на своята дейност с разрешение на предсе

дателя членовете на комитета могат да създават под комитети или 

работни групи. Първи председател на организацията е сенатора 

Джеймс Трейдуей а днес той се ръководи от Дейвид Ландсител. 

Като основни приоритети в неговата дейност могат да се посо

чат обновяването на вече създаденета концепция за вътрешен конт

рол издаване на допълнителни разяснения свързани с риск менидж

мънта в цялата организация, допълнителни изследвания в областта 

на контролната среда, като елемент на вътрешния контрол, както и 

разработка на ръководства за целите на вътрешния контрол в публич

ния СеКТОр. лгглпгл 
През изминалите 27 години от своето създаване К О С О се утвъ

рди като световен лидер на изследванията и методическите Ръковод
ства свързани с вътрешния контрол, управлението на риска и борбата 
срещу измамите. Членовете на Комитета съвместно с представите
ли на бизнеса и консултанти от областта на науката разработиха клю
чови документи, като „Вътрешен контрол, интегрирана рамка , „Уп

равление на риска в организацията. Интегрирана рамка и други. 
Всички въпроси касаещи същността, особенностите, субектите 

и обектите на вътрешния контрол са изложени в концептуалния доку

мент „Вътрешен контрол. Интегрирана рамка", Той е създаден от 

Комитета през 1992 година 
По своята структура концепцията на регулатора за вътрешния 

контрол е съставена от следните компоненти. Те са: 
Крако резюме на рамката за вътрешен контрол. Тук са пред
ставени дефиницията, елементите на вътрешния контрол, ог

раниченията пред него като дейност, както и ролите и отго

ворностите на участниците в процеса. 
Докладване на трети лица, където се уточнява формата и 

съдържанието на докладите за възприетата система за вътре

шен контрол; 
Приложения свързани с докладването на трети лица. 
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Вътрешния контрол представлява процес осъществяван от всички 

служители на организацията, създаден за постигане на нейните цели. 

Членовете на Комитета ги разделя в три категории. Това са, ефектив

ност и ефикасност на дейностите, надеждност на финансовото докладва

не и съответствие с приложимите правила и регулации. Процеса е съста

вен от пет взаимносвързани компонента, който са присъщи за управленс

ката дейност на мениджмънта. Те са, контролна среда, оценка на риска, 

контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг
3
. 

Контролната среда, е основата на вътрешния контрол в организа

цията. Тя зависи от честноста, етичността и компетентността на 

персонала; тона на върха и стила на управление; начина по който 

мениджърите организират и развиват своите кадри и насоката, 

която Борда на директорите дава във фирменото развитие; 

Оценка на риска е идентификация и анализ на всички онези 

процеси и обстоятелства, който влияят негативно върху по

стигане на мисията и целите на организацията;' 

Контролните дейности са, одобрения, верификации, потвържде

ния, прегледи на дейността, разделение на задълженията и 

защита на активите. Те са свързани с изпълнение на нарежда

нията на ръководството и са насочени към намаляване на рис

ковете свързани с фирмената дейност. За да бъде ефективна 

възприетата система за вътрешен контрол в организацията би 

следвало контролните дейности да бъдат регламентирани и 

организирани на всички нива на организацията; 

Информацията и комуникацията, като елемент на концепция

та за вътрешен контрол е свързана с определянето и получа

ването на полезни, както за ръководството, така и за външни

те потребители данни. Източници могат да бъдат външни и 

вътрешни за компанията субекти, като тя би следвало да пре

мине през цялата и организационна структура. Тук се включ

ват и средствата за нейния пренос и оповестяване. 

Мониторинга представлява наблюдение и оценка на функцио

нирането на въведените системи за вътрешен контрол. Той се 

осъществява посредством текущо наблюдение, отделни оценки 

или комбинация от двете. Първото протича в хода на извършва

ната дейност, като инструмент за неговото изпълнение може 

да се посочи т.нар. „управленски надзор". А текущите оценки 

зависят от проявените слабости в текущото наблюдение. 

3
 ТЬе 1п1е§га1;ес1 т1егпа1 соп1хо1 йжпе\Уогк. С О З О апс1 ТЬе П А Роипо!а1:юп. 
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Така концепцията на Комитета за вътрешния контрол го раз
глежда, като една система от изброените по-горе елементи. Всички 
те би следвало да се адаптират, както към особенностите на вътреш

ната среда, така и към промените на външната. Трябва да се подче-

тае, че вътрешния контрол трябва да бъде неотменна част от всяка 

една операция, дейност или процес протичащ в организацията със це

ната на минимални разходи. 
Съществува пряка връзка между целите и компонентите на 

вътрешния контрол. А именно всеки един от елементите би следвало 

да се отнесе към всяка от целите самостоятелно. Така ако контрол

ната среда, оценката на риска, контролните дейности, информацията 

и комуникацията и мониторинга са еднакво добре застъпени, както по 

отношение на ефективността, ефикасността, надеждността на финан

совото докладване и съответсвието, то тогава можем да твърдим, че 

ръководството на организацията е създало и прилага ефективна сис

тема за вътрешен контрол. 
През месец Декември 2011 г., регулатора представи документ за 

обществено обсъждане със заглавие „Вътрешен контрол. Интегрира

на рамка. Предложение за редакция „. На интернет сайта на К О С О 

беше даден срок до 31.03.2012 п, за т.нар. „коментарни писма" в кой

то всеки заинтересован в определена форма можеше да искаже сво

ето становище във връзка с предложените промени. 

Комитета е предложил следните промени в структурата на кон

цепцията за вътрешен контрол. Според неговите членове тя би след

вало да бъде съставена от следните компоненти: 
Кратко резюме предназначено за Борда на Директорите, Ре

гулаторните институции и външните потребители. Тук са пред

ставени целите, мисията и особенностите на дейността по 

вътрешен контрол; 
Част в която се определя същността на вътрешния контрол, 

неговите принципи, както и техните атрибути. Това е качествено 

нов елемнт в структурата на рамката. Тук е включена и мето

дика за създаване, прилагане и оценка на за вътрешен контрол 

в организациите; 
Трета част, която представя критерии за оценка на системите 

за вътрешен контрол 
Така по отношение на структурата са предложени две групи из

менения. 
1. Фундаментална промяна, свързана с обособяване на глава със 

название „Преглед на вътрешния контрол" Тук са представени 17 
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принципа за неговото изпълнение, като всеки един от тях е конкрети

зиран с помоща на .т.нар. „атрибути" 
2. Съдържателна промяна, която намира израз в разделяне на 

въпросите разгледани във главата „Дефиниця на вътрешния контрол' 

от концепцията от 1992 г, в две глави „Дефиниция на вътршения конт

рол" която характеризира неговата същност и „Преглед на вътреш

ния контрол", която съдържа 17 основни принципа на вътрешния конт

рол, съпроводени от техните характерни атрибути, взаимоотношения

та между целите и компонентите, както и критерии за ефетивността 

на системите за вътрешен контрол. 
Така предложената промяна в структурата представлява стъпка 

по посока на въвеждане на принципен подход при разбирането на 

вътрешния контрол и системите за неговото осъществяване. Това би 

направило рамката изключително полезна, както за големите, така и 

за малките и средни предприятия. 
Най-същественото предложение за промяна във рамката за 

вътрешния контрол на К О С О е свързано с въвеждане на 17 принципа, 

като всеки от тях е характеризиран с помоща на отделни „атрибути" 

Те са характеризирани за всеки един от елементите на вътрешния 

контрол. Това е и аргумента поради който ще ги разгледаме в рамки

те на изследването на промените в отделните компоненти
4 

Предложените промени в контролната среда, като един от во

дещите компоненти на вътрешния контрол могат да се разгледат в 

две насоки. 
На първо място въвеждане на 5 нови принципа, който обуславят 

нейното ефективно функциониране, като елемент на вътрешния конт

рол. Тези принципи, както и атрибутите, който ги характеризират са: 

ясно оповестяване на ангажимент на организацията към чест

ността и етичните стойности - задаване на тон на върха, създа

ване на кодекси за професионално поведение и последовател

ност в прилагането на етичните принципи в организацията; 

отговорност при упражняването на надзорни функции - ясно 

определяне на правата и отговорностите на борда, независи

мост и правна експертиза; 
създаване на звена в организационната структура и делегиране 

на права и задължения свързани с изпълнение на мисията и пла

нираните цели - организационни структури и линни на доклад

ване, права и задължения, граници на правата и задълженията; 

4
 1п1егпа1 соп1го1.1п1е§га1ес1 Ггатежогк. Ргатеиюгк ОесетЬег 2011, С080. 
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компетентност-полтики и практики, компетентност, развитие 

на кадровия ресурс; 
подобряване на отчетността - отчетност за вътрешен конт
рол, създаване на стандарти за дейността, както и на полити

ки по отношение на тяхното спазване; 
Втората група промени имат етимологичен характер и са свързани 

със по-точно определяне на понятия, като етични стойности, преглед 

на риска, както и по-широко разясняване на факторите определящи 

контролната среда. 
Предложените промени в компонента оценка на риска, са след

ните: 
На първо място въведени са следните принципи и атрибути 

свързани с процеса на оценката на риска: 
определяне на ясни и конкретни цели способстващи определя
нето на рисковете свързани с тяхното постигане - определяне 

на цели във връзка със фирмената дейност, определяне на цели 

по отношение на финансовото и нефинансово докладване и 

съответсвието; 
принцип на идентификация и анализ на риска-идентификция 
(разпознаване) на риска, анализ на риска и отговор на риска; 

принцип на акцент върху рисковете от измама и злоупотреба 

свързани с фирмената дейност - измами свързани със" съставя

нето на финансовия отчет, защита на активите, разглеждане на 

възможностите за корупция, възможности и усъвършенстване; 

принцип на значимост при идентификацията на риска-иденти-

фикация и оценка на онези рискове, който могат да засегнат в 

значителна степен фирмените системи за вътрешен контрол, 

процеси изискващи по-остро внимание; 
На второ място определен е обхвата на рисковете, който са обект 

на иднетифициране, анализ и отговор. А именно това са само онези 

процеси или обстоятелства, който са свързани с постигането на ос

новните цели на вътрешния контрол според рамката. 
На трето място разширена е ролята на докладването в процеса 

по иднетификация на риска, като е добавено и извънфинансовото. 

Предложението за промени в контролните дейности, като 

компонент на вътрешния контрол съдържа следните насоки: 

От една страна въвеждат се следните принципи и атрибути: 

- въвеждане на контролни дейности водещи до намаление на 

рисковете до нива съответсващи на риск апетита на организа

цията - пряка връзка с оценката на риска, отчитане на спе-
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цифични фактори, развитие на контролни дейности върху бизнес 

процесите, утвърждаване на 6 разновидности от контролни дей

ности, разработване на контролни дейности на всички организа

ционни звена в организацията, разделение на задълженията; 

принцип на внедряване на общи контроли върху технологиите 
- общи технологични контроли; 

принципи на разработване на представяне на контролните про

цедури, който осигуряват изпълнението на нарежданията на 

ръководството, налагане на отчетност за изпълнение на поли

тиките и процедурите, използване на компетентен персонал и 

спазване на срокове, предприемане на контролни действия и 

преоценка на въведените контролни дейности; 

От друга страна поставя се акцент върху автоматизираните кон

тролни дейности, както и върху тези свързани със използването на 

нови технологии, получили своето развитие през последните години. 

Като такива можем да посочим „облачните" технологии, съхранени
ето на информация в интернет среда и др. 

По отношение на информацията и комуникацията, като еле

мент на рамката за вътрешен контрол са предложени следните про
мени: 

Въведени са следните принципи и атрибути: 

принцип на използване на уместна информация - определяне 

на изискванията към използваната информация, използване на 

широк кръг от информационни източници, използване само на 

свързана с целите на организацията информация, акцент върху 

качество в процеса на обработката на информацията, съпос

тавка между разходите и ползите от информацията; 

принцип на вътрешния информационен обмен - развитие на 

комуникационни канали между персонала, с надзорните и уп

равителните органи, осигуряване на специфични комуникаци

онни линии и избор на уместен метод за комуникация; 

принцип на външния информационен обмен - създаване на ко

муникационни канали с външни лица, обратна информационна 

връзка с клиенти, доставчици и др, осигуряване на специфич

ни комуникационни линии и избор на уместен метод за кому
никация. 

Друга промяна в елемента е свързана с включването в източни

ците на информация на онези данни, който са сързани с дейността на 

външни за предприятието лица, подпомагащи компанията в нейната 
дейност. 
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Трета съществена промяна е свързана с акцентуване върху ка

чеството на получаваната информация и нейната връзка, както с из

пълнението на целите стоящи пред организацията, така и с останали

те елементи на системата за вътрешен контрол. 

Във връзка със елемента мониторинг е предложено да бъдат 

възприети следните промени: 

Представени са следните принципи: 

принцип на самостоятелни оценки - възприемане на комбина

ция от текущи и комбинирани оценки, предоставяне на разби

ране относно системата завътрешен контрол в организацията, 

използване на компетнетен персонал, интегриране на монито-

ринга в цялостната дейност на компанията, обективност при 

провеждане на оценките, периодичност на оценките; 

принцип на оценка и представяне на слабостите - оценка на 

резултатите от проведените наблюдения, докладване на сла

бостите на ръководството, висшите мениджъри и надзора; 

Друга промяна е свързана с оптимизиране на разбирането на 

ролята и мястото на монторинга, като елемнт на рамката за вътре

шен контрол. Доазателство за това е факта,че той е пряко свързан 

със всеки един от останалите елемнти на системата за вътрешен кон

трол. 
Така, за да обобщим всичко казано до тук можем да заключим, 

че основната промяна във модела на вътрешен контрол на К О С О е 

свързана с поетапното въвеждане на принципен подход при изгражда

нето, използването и оценката на системите за вътрешен контрол. Тази 

промяна кореспондира пряко както с настъпилата финасова икономи

ческа криза, така и с ускореното икономическо и обществено разви

тие през последните двадесет години. Кризата наложи ефективно, 

ефикасно и икономично използване на ресурсите а това от своя стра

на увеличи многократно ролята на вътрешния контрол както в голе

мите, така и в средните и малки предприятия. Ускореното обществе

но и икиномическо развитие доведо до съществени промени в обек

тите на вътрешен контрол. Казано с други думи оцеляването и про

сперитета , както на индивида в неговата естетвена среда, така и на 

организацията в социален план налагат тяхната еволюция. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ДИЛЕМИ 

В КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА НА МАЛКИТЕ ОБЩИНИ 

Ас. Силвия Димитрова 

Икономически университет - Варна 

Въведение 

В съвременния свят технически и икономически промени пре
дизвикват дълбоко чувство на несигурност в хората. Те се стремят 
едновременно да останат себе си и да приемат промяната, която ги 
заобикаля. Породената несигурност може да се пребори с чувството 
на принадлежност към определено място и история. Културата може 
да даде това чувство. Сега, когато на културата се гледа като отго
вор на глобализацията, е моментът малките общини да открият свое
то място в новите тенденции и да извлекат максималното от тях. 

Нейната диалектична връзка с развитието(в най-широк смисъл) 
води до включването й в цялостни политики и стратегии за устойчиво 
развитие. Акцентът пада върху културната политика, която се разра
ботва на местно ниво в съответствие с националната такава въз ос
новата на определени принципи и предизвикваща редица дилеми от 

стратегически характер. 
Целта на доклада е да разгледа стратегическите дилеми, които 

се пораждат при съблюдаване принципите, върху които се изгражда 
културната политика и следва да се изгладят. Избрани са малките об
щини като обект на изследването, поради сложната ситуация, в която 
се намират - бюджетната субсидия намалява, продължаващата криза, 
ограничеността на културните ресурси в сравнение с големите, което 

обуславя спецификата на решенията, които трябва да се търсят от тях. 

Изложение 

1. Основни положения и принципи на културната политика 

Ключово място днес се отрежда на културата като средство за 

постигане на по-общи цели. Това поражда редица въпроси относно 

това как следва да се гледа на нея - само като на инструмент за 
постигането на определени икономически резултати или когато се ин-
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вестира в нея сама по себе си, работи се със съответното внимание и 

тогава тя ще заработи сама за постигането на всеобхватните цели 

(включително и на развитието). Вторият вариант означава разглеж

дането й като част от цялостна стратегия на общините и се свежда 

до определянето на рамките на културната политика. Тя представля

ва осигуряване на средства/удобства за индивида да изследва на

следството на миналото и потенциала на настоящето в социален кон

текст.
1
 За Д'Анжело и Весперини културната политика се свежда до 

инициативи, програми и намеси, за които са отговорни публичните 
власти.

2 

Като публична политика най-важен елемент е балансът между 

новото и това, което съставлява културната памет. Новото, виждано 

като вълнуващо и непознато, дори противоречиво, и всичко, свързано 

с монументи, археологически комплекси, сгради и принадлежащото 

им природно обкръжение, книги, ръкописи, традиционни обичаи, т.е 

това, което наричаме наследство. Културата се явява хранилище за 

него. Задачата на днешното поколение (както на всяко друго преди и 

след него) е една: грижа за миналото и неговото богатство, но еднов

ременно с това грижата да създава собствено наследство, което ще 

се оценява от бъдещите поколения обаче. В този смисъл културната 

политика се явява критерий за това кое е ценно и заслужава внимани

ето на поколенията от гледна точка на факта, че разпределя ресурси 

за инициативи и дейности. Най-общо културната политика обхваща 

дейности, свързани с опазване на наследството, визуалните изкуства, 

сценичните изкуства, дизайна, модата, културната инфраструктура] 

фестивали и други мероприятия и културните индустрии. 

Във време, когато културните политики се оказват между пазар

ната либерализация (съществува известен риск с тях да се преслед

ват краткосрочни икономически цели) и изискването за непрекъснато 

опазване на наследството и широк кръг от артистични и културни дей

ности, следва да се отбележат общовалидните цели на този вид поли

тики. Най-често срещаните такива са свързани с както вече бе посо

чено опазване и съхраняване на наследството, подкрепа на творчес

ката дейност, свобода на изразяване и креативност, демократизиране 

на културата, тоест най-широко разпространение на образците, из

държали проверката на времето и оценката на критиците и консоли

диране на практиките за достъп до тях. Целите могат да варират в 

1
 Мипс1у, 8. СиИига! РоИсу А зЬоП §шс!е. СоипсП оГЕигоре РиЬНзпт^, 2000, р. 31. 
2
 В'Ап§е1о, М, Уезрепш, Р. Сикига1 РоНсиез т Еигоре: МеЙюс! апс! ргасйсе оГеуаюаПоп 
1999, р. 34. 
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различните страни и региони по отношение на утвърждаване на кул
турната идентичност, представяне на популярната култура, възпри-
емчивост към мултикултурализма и други.

3
 Те не трябва да се бъркат 

с политическите цели на тези, които я определят, а следва да се про
стират далеч над времето на един политически мандат. На културата 
следва да се гледа като на дългосрочно средство за поддържане на 
разнообразието и изграждане на хранилище за бъдещите интелекту
ални ресурси, което следва да бъде отразено в нейната политика. 

Някои от посочените общовалидни цели отразяват и основните 
принципи, които са залегнали в културните политики на голяма част 
от страните в Европейския Съюз, а в повечето случаи местните са 
синхронизирани с тях. Това са представяне на културната идентич
ност, културно многообразие, креативност и участие на населението.

4 

Тези принципи са свързани с правото на всеки да представя свободно 
своята идентичност, разбирана като начини на поведение или комуни
кация, включително език, облекло, традиционни институции, религия и 
изкуства. Идентичността трябва да се представя и защитава от кул
турната политика и макар да е идеология на различността, да води до 
откритост към останалите. Културата все пак би следвало да обеди
нява, а не да разделя.

5 

Опазването на културното многообразие в смисъла на различни 
начини на живот и артистично изразяване спомага значително за при
знаването на правото да си различен. Неговото спазване не се свеж
да само до признаването на малцинствата, а до развиването на връзки 
с останалите групи и поставянето на отношенията с тях в нова свет
лина. Креативността и нейното представяне като принцип се свързват 
със свободата на изразяване, достъпа на артистите и обществената 
подкрепа. Прилагането на четвъртия основен принцип отразява идея
та, че обществото трябва да има реална възможност да се възползва 
от културни дейности чрез участие в съзидателния процес или чрез 
участие в разпространението на културни стоки и услуги. И на второ 
място, да се дава възможност всеки да се изразява творчески, а не 
само да се потребяват неща, създадени от други. 

3
 Според \Уап§егтее К., цитирано в Б'Ап§е1о, М., Р. Уезрепш, Си1пдга1 роИс1ез ш 

Еигоре: МеШос! апд ргасйсе оГеуаюайоп, СоипсП оГЕигоре РиЪНзпт§, 2000. 
4
 1п й-от 1Ье таг§тз. СоипсП о^Еигоре, 1997. 
5
 Мипс1у, 8. Си11ига1 РоИсу: А зЬог* &шс1е, СоипсП оГЕигоре РиЪПзпт§. 2000. 
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2. Стратегически дилеми при управлението 

на културата в малките общини 

Спазването на тези принципи поставя властите в ситуация, къде

то решението стои между два полюса. Това се дължи на факта, че 

културната политика обхваща правила, социални играчи, мерки и про

грами за действие и могат да възникнат противоречия между тях. Ба

лансирането между заинтересованите страни, от една страна, и търсе

нето на такъв по отношение на новото и старото, както вече споменах

ме, поставят редица въпроси пред тези, които определят културната 

политика. Проблемни моменти освен вече посочените могат да се от

крият и в редица други области, касаещи културната политика, които 

също изискват балансиране. Тях Франсоа Матарасо и Чарлс Ландри 

наричат стратегически дилеми при управлението на културата
6
. Първо

начално тези дилеми са формулирани от Франко Бианчини и Чарлс Лан

дри, но заедно с Матарасо Ландри ги доразвива и обособява в 5 групи -

свързани с общата рамка на културната политика (концептуални), по 

внедряването на културната политика, със социалното развитие, с ико

номическото развитие и с управленските й аспекти. 

В синхрон с идеята, че правителствата по-скоро трябва да влия

ят, вместо директно да променят, ще се опитаме да определим кои от 

дилемите могат да се разрешат на местно, общинско ниво и по какъв 

начин. Следователно няма да бъдат разгледани всички, а само тези, 

които имат отношение към малките общини и къде е точката на ба

ланс, която отговаря на техните условия. 

Областите, в които ще се търси баланс, се пораждат по-скоро като 

резултат на различни визии за ролята на културата в обществото, а не 

толкова като конкуриращи се приоритети с други политики. Въпреки че 

ще отбележим отново, че трябва да са обвързани и останалите сфери 

на публична дейност като образование, социални дейности, здравео

пазване не на принципа на конкурирането, а на този на допълването. 

Трябва да се има предвид, че и самите дилеми непрестанно се припок

риват и решението по едната се отразява и на останалите. 

Концептуалните дилеми са свързани с мястото, което култу

рата заема в стратегическия избор на властите и ще бъдат разгледа

ни първи. Те засягат въпроса дали културата е възприемана в широк 

смисъл като начин на живот или в тесен, разбирана само като изку-

6
 Ма1агаззо, Рг., Ьапс1гу, СИ. Ва1апсш§ ас1: 1:\уеп1у-опе зп-а1е§1с сШеттаз т си1Шга1 

роНс1ез. Си1Шга1 роНсгез гезеагсЬ апс! с!еуе1ортеп1: ипИ, РоИсу 1Мо1:е 4, СоипсП оГ 

Еигоре РиЪНзпт§, 1999. 
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ства. Предвид факта, че талантите и изкуствата не са равномерно 

разпределени, малките общини са ощетени откъм „елитни изкуства" 

и единственото, което могат да експлоатират е вариант „културата 

като начин на живот". От такава позиция се включва всичко от фолк

лорните танци до традиционната местна кухня, което е типично за 

малките общини в България. На следващо място стои избора между 

инвестиции в културната инфраструктура или в културни дейности, 

което е свързано с принципите на участието, идентичността и право

то на изразяване. Най-разпространени са читалищата и етнографски

те музеи и съпътстващите ги дейности. Посочените дотук произти

чат от разбирането на властите за ролята на културата спрямо разви

тието на обществото. Идеята е да не се съсредоточават върху култу

рата като самоцел, но и да не се превръща единствено в инструмент 

за постигането на други по-общи цели. Вниманието върху първото 

неминуемо ще доведе и до второто. Всяка една културна дейност 

оказва влияние и предизвиква определени последици върху развитие

то на хората като цяло и на мястото, където се намират те. 
Дилемите по изпълнението на културната политика се свеж

дат до избор относно участието на творците в нейното- разработване 

и прилагане, каква е ролята на публичния и частния сектор в създава

нето на подходяща среда за културата. На следващо място излиза 

изборът между предприемането на грандиозни проекти с цел привли

чане на чужди посетители и инвестиции от властите за сметка на по-

малки и с местно значение само инициативи. Акцентът при малките 

общини е върху ежедневното и местното може би, въпреки заявеното 

желание и воля за международни фестивали. В тази връзка е и след

ващата дилема - национална или международна култура да се застъ

пва от културната политика. 
Третата група дилеми са обединени от връзката на култура

та със социалното развитие. Изяснява се доколко културната поли

тика е насочена към представяне на различни културни идентичности, 

правата на малцинствата, съпоставени с преобладаващата култура, 

окуражават ли се формите им за изразяване, което поставя и въпроса 

за културно многообразие или монокултура. Включва се и противоре

чието между наследството и съвременното изкуство, кой ще бъде при

оритета за културната политика - местните или посетителите, пряко 

свързан с проблемите на културния туризъм и устойчивото развитие. 

Тенденцията културата да се използва като инструмент за пости

гане на определени икономически цели е в центъра на дилемите от 

икономически характер, отнасящи се до малките общини. Фокусът 

само върху потреблението (всичко свързано с туризма, търговията на 
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дребно) излага на риск културния сектор и местната икономика. Под

крепата и стимулирането на продуктивните аспекти на културния жи

вот осигурява по-стабилни, с по-високо качество работни места, откол

кото нископлатените и сезонни такива в туризма и търговията на дребно. 

Дилемите от управленски аспект, които засягат малките об

щини са свързани с избора между поддържането и изграждането на 

културна инфраструктура и културните дейности, от една страна, и 

търсения баланс относно това кого ще подкрепя културната политика 

- артисти или мениджъри. Разкриването на потенциала на артистите 

е невъзможно без планиране, набиране на средства и маркетинг, оси

гурени от мениджърите. Те от своя страна кореспондират и с броя на 

културните институции, които не би следвало да се оставят пустеещи 

или да се затварят в собствените си граници, защото са само сред

ства за поддържане на културата. 

На последно място, въпреки че не е дефиниран от Матарасо и 

Ландри, искаме да посочим, че по отношение на малките общини е от 

голямо значение към кого са насочени инвестициите в културата -

аматьорите или професионалните артисти. В пряка връзка с всички 

посочени дотук и с принципите на участието (достъпа до култура), 

активното потребление на населението, идентичността. В синхрон с 

идеята за учене през целия живот и целите на социалното сближава

не, което е най-осезаемо и постижимо, когато едно събитие е иниции

рано от самото население. В същото време опира и до въпроси, каса

ещи и други области като образованието, а именно осигуряването на 

устойчив брой хора, които да градят кариера в културния сектор. 

Заключение 

Основната цел на културната политика е да помага на хората да 

развиват потенциала си. От нея произтичат обучение, инфраструкту

ра, достъпност и опазване за населението в пряка връзка с основните 

й принципи на идентичност, многообразие, участие и креативност. Те 

пораждат редица противоречия, наречени стратегически дилеми в уп

равлението на културата. Затова свободата на изразяване, демокра

тичността и вземането на решения на по-ниски нива са от непрекъс

нато значение. За да съдейства за целите на развитието на общество

то и на малките общини в частност, културната политика трябва да е 

добре формулирана, структурирана и балансирана. Тя следва и да бъде 

обвързана с останалите сфери на дейност на местните власти като 

образование, социални дейности, здравеопазване и други. 
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МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

НА НЕФОРМАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Докторант Димитър Колев 

Русенски университет „Ангел Кънчев" 

Анотация 

Настоягцата статия се фокусира върху неформалната комуникация 
между потребителите, носеща негативна за стопанските организации ин
формация. Разгледани са два основни способа за разпространение на тази 
информация - директна комуникация между потребителите „ от уста на 
уста" и индиректна комуникация посредством интернет. Направени са пред
ложения за усъвършенстване на комуникационната политика на бизнес орга
низациите. 

Ключови думи: негативна комуникация, информация, потребители. 

Увод 

В търсене на нови алтернативи от областта на маркетинга и про
дажбите редица учени се насочиха към неформалните комуникации 
между потребителите. Една от причините да се търсят алтернативи в 
тази насока е фактът, че използването на техники за стимулиране на 

комуникациите между потребители с търговска цел се счита за изклю
чително евтин инструмент. Това произлиза от обстоятелството, че този 
вид комуникация представлява предадена информация между потре

бители за даден продукт или услуга. Основните характеристики на този 
вид информация са: предаването й става в ежедневни разговори или 
чрез публикации в интернет; предполага се, че източникът няма опре
делена търговска или ПР цел и организацията или продуктът предмет 

на обсъждане не са финансово обвързани с предоставящия информа
ция субект. Учените разглеждат този феномен в неговата цялост като 
условно го разделят на два вида - положителен и отрицателен. Целта 
на настоящото изследване е да се разкрият основните способи на раз
пространение на неформална комуникация между потребителите и да 
се установи съществуването на този феномен в България. 

Основната теза на изследването е, че неформалната потребител
ска комуникация съществува и се разпространява чрез два основни 
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способа -директна комуникация между потребители и индиректна ко

муникация посредством интернет и че има доказателства за съществу

ването на този своеобразен вид потребителско общуване в България. 

Задачи на настоящото изследване, целещи доказване на тезата, са: 

1) разкриване на способите за формиране и разпространение на 

негативна информация между потребителите; 

2) проява на отрицателна неформална комуникация в България, в 

частност интернет блогове и форуми. 

I. Методи за формиране и разпространение 

на негативна информация между потребителите 

Основните способи за формиране и разпространение са два -

пряка и непряка комуникация между потребителите. 

А. Пряка комуникация между потребители 

Пряката комуникация се осъществява ежедневно в частните раз

говори на различни потребители. За да се случи едно такова взаимо

действие между потребители е необходимо условие, което да предиз

вика съответната реакция в дадения потребител и той да пожелае да 

съобщи на другите потребители съответната информация. С цел да се 

разкрият условията за формиране и разпространение на негативна ко-

муникаиция между потребителите ще бъде представена една хипоте

тична ситуация, която може да стане повод за формиране и разпрост

ранение на този феномен. Точно такъв пример посочва Христо Станев 

в списанието за мърчандайзинг „Рго§гезз1уе", а именно: „в лъскав су

пермаркет в търговски център клиент попита служител на отдела за 

плодове и зеленчуци, каква е разликата между три вида лимони, които 

бяха на различни цени. Въпросът беше съвсем логичен, но служителят 

реагира неадекватно, като отговори, че няма представа, защото това 

не му била работата. Клиентът много се учуди от отношението на пер

сонала на магазина, и в крайна сметка не закупи нито един от лимони

те"
1
 Това не е типичен пример за предоставяне негативна потребител

ска информация, защото в него не присъстват някои ключови елементи 

- за коя верига супермаркети става дума и за кой обект на веригата по

точно. Информацията е поднесена по този начин поради факта, че пре-

1
 Станчев, Хр. Поведението на клиента пред рафта, или как да му внушим какво да 

купи? Сп. „ Прогресив", год. 4, бр. 32 2010. (източник: пй^://тегспапа
,
151п

8
.Ъ

е
/2010/ 

07/14/аИяиат-та&па4оЛог/) 
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доставящият я субект не е бил пряко засегнат от ситуацията. Пряко 

засегнатият субект обикновено дава по-пълна информация за мястото 

и проблемният случай. Като по този начин предупреждава останалите 

потребители кои търговски организации и фирми да избягват. Според 

Цжери Уилсън традиционно хората комуникират и споделят информа

ция от уста на уста в техния кръг на влияние
2
, изобразен във фиг. 1. 

Източник: ШЬоп 1 Жо^-о^-тоМк тагкейщ. N7, 1991, с. 26. 

Фиг. 1. Кръг на влияние 

За този кръг някои социолози твърдят, че обхваща средно около 

250 души
3
, а като основни причини за споделяне на информация Дей

вид Акър определя следните: 

1) Първата (около 33% от случаите) е свързване с продукта. Опитът 

с продукта е толкова приятен, че трябва да бъде споделен. 

2) Втората мотивация (около 2 4 % от случаите) е самостоятел

ното участие - споделяте знания и становища, за да получите 

внимание, чувствате се като пионер, търсите потвърждение 
на собствената си преценка. 

3) Третата (около 2 0 % от случаите) е по друг тип участие. Го

ворителят иска да протегне ръка и да помогне да изрази доб

ро съседство или приятелство. 

4) Четвъртата причина (в около 2 0 % от случаите) е послание, 

което е толкова хумористично или информативно, че заслужа

ва споделяне "4 

2
 \УПзоп, I \Уогс1-о^-тоиШ тагкейп§, 1опп \УПеу & 8опз 1пс. № У У Уогк, 1991, с. 25-26. 

3
 \УПзоп, I \Уогс1-оГ-тои1:п тагкепп§, М т \У11еу & 8опз 1пс. Ие^у Уогк, 1991, с. 25. 

4
 Аакег, Оау1с1. Зесгей оГ8ос1а1 МесИа Кеуеаюа

1
 50 Уеагз А§о, Нагуага! Визтезз Кеу1е\у. 

201.1 (достъпно на: Ьпр://Ь1о§5.ЬЬг.ог^сз/2011/06/зесге1:з_оГ_зос1а1_тес11а_геуеа1.Ь1т1) 
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В случая, като най-съществени и свързани с темата се приемат 
втората и третата причина. Не всеки споделя информация за стока 

или услуга, но лицата, които го правят лесно постигат ефективен ре

зултат. Според Илия Блокх и Ванеса Уанг 3 4 % от потребителите по

лучават информация за даден продукт или услуга чрез устни препоръ

ки, а 2 0 % от уеб страници
5
. В същото време се твърди, че негативна

та информация заема по-голям мащаб от положителната и на всеки 

грима души, готови да споделят положителна информация за дадена 

фирма, има още тридесет и трима души, споделящи негативна инфор

мация
6
. Авторите Джак Купър и Джон Кронин пред „Джърнал ъф биз

нес рисърч" твърдят, че отрицателната комуникация „от уста на уста" 

е около една трета от общата, но оказва по-голямо влияние върху 

потребителите особено, когато се отнася до нови продукти или услуги 

на пазара
7
. Докато Марк Хюз смята, че: „....зад всяко едно получено 

от фирмата оплакване стоят 26 души, които не отделят от времето си 

да се оплакват, а средно тези 26 души казват на още 16 души за ло

шия си опит с дадения продукт или услуга"
8
. Вследствие горепосоче

ното може да се заключи, че при създаване на подходящите предпос

тавки прякото общуването в „социален кръг на влияние" е една от 

основните форми за генериране и разпространение на негативна ин

формация между потребителите. Тази форма, обаче, е трудна за про

следяване и установяването на нейните конкретни измерения е из

ключително сложно. Решението на проблемната ситуация се крие в 

модерните технологии и съвременните начини за комуникиране меж

ду потребителите посредством интернет. 

Б. Обмяна на информация между потребители в интернет 

Развитието на интернет дава допълнителен тласък на комуника

цията „от уста на уста". Възможностите за споделяне на информация 

стават многобройни, а получаването на съответна информация става 

само с едно натискане на бутона. Така споделянето на информация 

излиза от „кръга на влияние", защото запаметената информация в 

интернет под формата на различни блогове и форуми е общодостъпна 

и е достатъчно за всеки един потребител, желаещ да намери инфор-

5
 ВюкЬ I., №ап§ V. Мазз АЙуегПзететз уегзиз АуЪгд-оШоииа оГАоуеШзте. Шю§о 

рго}ес1,2003, с. 2 (достъпно в: \у\у\у.51епсесНгес1.сот). 
6
 \М1зоп, I ̂ огд-оГ-тоиШ тагке1т& ЬЬп М1еу & 8опз 1пс. № \ У Уогк, 1991, с. 27 

7
 Соорег, 1., Сгошп т.1п*ета1 Магкеип§: А СотреИйуе 81га1:е§у Гог Ле Ьоп§-Тегт Саге 

Ькюзйу. 1оита1 огБизтезз КезеагсЬ 48,2000, с. 178 (достъпно в: уу\у\У51епсеалгес1.сот). 
8
 Х Ю З , М. Маркетинг на мълвата. „ИнфоДАР" ЕООД, С, 2008, с. 195-196. 
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мация за даден продукт, услуга или организация, само да ги потърси 
чрез свободно достъпни платформи „търсачки" Значението на бло-

говете и форумите е огромно - според едно по-старо проучване вече 

съществуват 63,2 милиона блога, като между 50 и 70 хиляди блога се 

стартират ежедневно и обновяванията на блоговете са средно около 

29000
9
. Дори и най-големите компании в света не са защитени от бло

говете и форумите, например Мерцедес. Според постинг в уеб-сайта 

„Имърджънси маркетинг" близо 4 000 души са посетили даден блог с 

информация относно лошото отношение на отдел „Обслужване на 

клиенти"
10
 Също така, факт е, че даденият постинг не е директно 

свързан с блога, но в този уеб-сайт и други недоволни потребители на 

Мерцедес споделят своите проблеми, инициирани от взаимоотноше

нията им със съответните отдели за обслужване на клиентите. Тези 

т.н. „коментари" идват от потребители от различни краища на света и 

периода, през който са направени е повече от една година. Това е 

достатъчно да урони престижа на голяма интернационална компания 

и да повлияе потребители да се пренасочат към друга компания -

предложител на съответния продукт. 

Друг основен способ за комуникация чрез интернет е посред

ством т.нар. „социални мрежи", а именно РасеЬоок („Фейсбук"), 

Т\уее1ег („Туитър") и др. Някои проучвания сочат, че 5 4 % от хората 

комуникират повече онлайн, отколкото на живо; за 20 минути във „Фей

сбук" се: споделят 1 млн. линкове, отправят 1 484 000 покани за съби

тия, променят 1 851 000 статуса, изпращат 2 716 000 съобщения, пуб

ликуват 10 208 000 коментара и създават 1 587 000 нови постинги
11
. 

Тези цифри само потвърждават факта, че социалните мрежи и в час

тност „Фейсбук" са най-мощните генератори на информация, достъп

на в цял свят. Аналогично една негативна информация циркулираща в 

тази социална мрежа може да урони престижа на дадена организация 

и да доведе до загуба на настоящи и бъдещи клиенти. 

9
 8т§Ь Т., УегопЛаскзоп Ь., СиШпапе I Вюеет§: А пеш р1ау т уоиг тагкепп§ §ате 

р1ап, Визтезз Нопхопз, 2008, 51, с. 284 (достъпно и в: \ууу\у.з1епсесИгес1.сот). 
10
 Мегсейез Вепг - роог сизЮтег зепасе К01. Роз1ес1 Ьу изег Ргапсо15, Арп1 9, 2006. 
(достъпно на: Ьир://\у\у\у.етегеепсетагке11П§.сот/агсЬ1уез/2006/04/тегсес1ез_Ьеп2_ 

роог_сиз1:от.рпр) 
11
 Тптре, А. Р А С Е В О О К 2011 зШИзИсз Ьу оп1тезсЬоо1з.ог§, (достъпно на: Ь«р:// 
\у\у\у.уои{иЬе.сот/\уа1сЬ?у=Р7Вя01с№по) 
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II. Проява на негативна потребителска комуникация 

в България, в частност интернет блогове и форуми 

Условията в България не са много по-различни. Броят на дома

кинствата, ползващи интернет, прогресивно нараства по данни на 

НСИ
1 2
, които са представени в таблица 1. 

Таблица 1 

Достъп на домакинствата до интернет 

Години 

2004 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Общо за страната домакинства с достъп до интернет 

% 

9,6 
17 
19 

25.3 

29,6 

33,1 

Брой 

267302 

463186 

516287 

688821 

805994 

901619 

За периода 2004-2010 г. достъпът на домакинствата до интернет 

нараства с 23,5%), т.е. респективно от 9,6% до 33,1%). Това води както 

до нарастване на значението на интернет пространството за търговс

ката и рекламната дейност на фирмите и организациите, така и до 

увеличаване на възможностите за споделяне на негативна информа

ция за даден продукт или услуга от страна на потребителите. В по

твърждение на тази възможност за споделяне е статистиката на НСИ, 

отнасяща се до целите на използване на интернет, отразено на фиг. 2. 

Търсенето на информация и онлайн услуги също е сред най-чес

то срещаните причини за „сърфиране" в мрежата и 90,2%) от лицата 

търсят информация, слушат радио или гледат телевизия, теглят со

фтуер, игри, снимки, музика и филми или публикуват собствени фай

лове (текст, снимки, видеоклипове, музика и др.)
13
- Именно търсене

то на информация за различни продукти и услуги в България предиз

виква и предлагането на такава информация от различни уеб-страни-

ци, които предоставят възможност на потребителите да дадат инфор-

12
 НСИ. Изследване за достъпа до интернет на домакинствата в България, в динамичен 

ред 2010 (достъпно на: Ьйр://\у\ууу.п51.Ь§/ОКРВОС8/1СТ_НН1.1.1.х1з). 
13
 НСИ. Изследване за използването на комуникационните и информационните техно

логии от домакинствата и лицата през 2010, с. 4 (достъпно на: пЯр://\у\у\у.п51.Ь§/ 

ЕРООС8ЛСТ_пЬ20 10.роТ). 
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е-Правителство 

Обучение и образование 

Банкиране, 

продажба на стоки и услуги 

Търсене на информация 

за здравеопазването 

Търсене на работа 

и кандидатстване за работа 

Търсене на информация 

и онлайн услуги 

Комуникация 

Фиг. 2. Дял на лицата, използвали интернет през последните 

три месеца на 2010 г. по видове цели 

Таблица 2 

Статистика на посещенията и периода на публикациите 

в секция „Антиреклама" на уеб-страница 

Шр://\гмуу.оЪ1ауие.Шо/ към 05.12.2011 г. 

№на 

публикацията 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Брой дни, изминали от 

началото на 

публикацията 

5 

6 

10 

12 

12 

12 

13 

12 

22 

25 

31 

43 

44 

.44 

Брой на посещенията 

за конкретната 

публикация 

29 
1 1 

33 

53 

58 

64 

55 

79 

72 

70 

81 

85 

88 

109 

99 

мация за даден продукт или услуга на локално или национално ниво. 

Пример за такъв сайт е ЬИ:р://\ууууу.оЬ1аУ11елп1о/, който има секция 

„Антиреклама" - място за потребителите да споделят именно нега

тивна информация
14
 Доказателство, че различни интернет потреби-

14
 ппр://\УЛУ\У.оМауйе.Мо/АнтиРеклама 
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- ^.^г^-дмяайавйшм*^ 

тели на локално ниво се сдобиват с негативна информация за даден 

продукт, услуга или организация, е статистическата информация, пре

доставена от същата уеб-страница и обобщена в таблица 2. 

При направената проверка на съдържанието на публикациите в 

този локален за Русенски регион уеб-сайт, от общия брой публикации 

отпаднат 4, поради несвързаност с темата на настоящото изследва

не. От останалите публикации само една не е от локален потребител. 

При обобщаване на данните се генерират следните изводи: 

> една публикация присъства в посочената уеб-страница сред

но 21 дни; 

> една публикация се посещава средно 70 пъти. 

При условие, че всяко отделно посещение е направено от разли

чен потребител, то се стига до извода, че средно на ден трима души 

придобиват информация за некачествени продукти. Това е неоспори

мо доказателство, че в българското интернет пространство съществу

ва и се разпространява негативна комуникация между потребители

те. Също така съществуват множество уеб сайтове, блогове и фору

ми на локално и национално ниво, които спомагат за разпространени

ето на подобна информация. 

Другото основно нещо, за което българските потребители изпол

зват интернет мрежата, е за комуникации. По данни на НСИ
1 5
 това се 

отнася за 90,7% от посещенията на интернет пространството, напра

вени от българите за последните три месеца на 2010 г. Относно спо

менатите по-рано способи за комуникация чрез интернет по данни на 

„8ос1а1Вакегз"(„СошълБейкърс"), организация за социологически из

следвания, в България във „Фейсбук" има регистрирани 2 331 460 по

требители, което е 68,67% от потребителите на интернет. Според съща

та агенция двете най-популярни български организации във „Фейс

бук" са „Кокетна" и „Милка" - България със съответно 186 612 и 160 

974 почитатели, като потребителите, които са коментирали или спо

делили информация свързана с първата организация са 16 384, а за 

втората са 6 185
16
. Представените данни показват, че „Фейсбук" мре

жата в България генерира информация за фирми и организации, която 

е достояние на множество потребители. Броят на регистрираните под

дръжници на едната от представените организации е колкото броя на 

15
 НСИ. Изследване за използването на комуникационните и информационните техно

логии от домакинствата и лицата през 2010 г. (достъпно на: ппр://ш\у\у.пз1.Ь§/ЕРВОС8/ 

1СТ_ЬЬ2010.ра
,
г). 

16
 По данни от 8ос1а1Вакегз, 20.02.2012 г. (достъпно на: ЬПр://\уту.зос1а1Ьакегз.сот/ 

ГасеЬоок-51а1151ю5/Ьи1§апа). 
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жителите на един среден по големина град в България - около 180 000 

души. Друг основен начин за комуникиране е чрез т.нар. програми за 

пренос на звук чрез софтуер, например 8куре („Скайп"). Тези възмож

ности за комуникиране улесняват допълнително разпространението на 

информация за даден продукт, услуга или организация. Регистрирани

ят брой потребители на „Фейсбук" в България, отнесен към броя на 

домакинствата, имащи достъп до интернет, се равнява средно на 2,5 

потребители на „Фейсбук" за 1 домакинство с достъп до интернет. 

Примерите на възможностите за разпространение на негативна ин

формация в интернет относно български бизнес организации налагат 

необходимостта ръководството на съответните предприятия да търси 

различни варианти за промяна на политиката си с цел предотвратява

не на подобни явления. 

III. Насоки за усъвършенстване 

на комуникационната политика 

С цел усъвършенстване на фирмената политика бихме могли да 

предложим два метода - единия е за следенето на информацията в 

интернет засягаща предприятието, а другия - за справяне с негатив

ните „коментари" в интернет. 

А. Следене на информацията в интернет пространството, 

засягаща стопанската организация и нейните интереси 

На първо място за да се осъществи превенция на явлението не

гативна комуникация между потребителите в интернет пространството 

е необходимо заинтересованата организация да следи информацията 

в интернет. Според Анди Сърновиц, когато дадена фирма следи отзи

вите по свой адрес, то тя има възможност: 
/ Да открие лица, които предоставят положителни препоръки; 

^ Да разбере кои са най-подходящите теми за дискутиране на 

предлаганите от организацията стоки/услуги; 

^ Да провери какъв ефект имат прилаганите методи за насърчава

не или ограничаване на комуникациите между потребителите; 

^ Да се присъедини към дискусиите; 

^ Да открие начини за подобряване на продуктите или услугите 

си
17 

17
 Сърновиц, А. Маркетинг от уста на уста. „Изток-запад", 2010, С, с. 227. 
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Също така следеното на информация в интернет пространство

то е много удобен и практичен инструмент с високо ниво на достовер

ност, защото потребителите на интернет нямат личен мотив да спо

делят или да се въздържат от информация по адрес на дадена органи

зация, за разлика от респондентите в анкети и фокус групи. После

дните дават полезна информация, която зависи от коректността и пра

вилното интерпретиране на въпросите от страна на анкетираните лица 

и групи. Докато споделянето на мнение в интернет не е продиктувано 

от някакви конкретни условия и е възможно да даде ценни насоки за 

подобрение на продукта или услугата. За да се улесни процеса на 

следена на тази информация е препоръчително организацията да из

гради директна обратна връзка с потребителите, като това може да 

стане по един от следните начини предложени от Сърновиц: 

1) Интегриране във фирмения сайт на лесен и удобен формуляр 

за обратна връзка; 

2) Създаване на блог или форум, където настоящите и потенци

алните клиенти на фирмата могат да говорят помежду си или 

с представител на организацията. Така фирмата показва, че е 

открита към потребителите; 

3) Поставяне на формуляр за потребителско мнение при всяка 

доставка по домовете или на мястото, където се осъществя

ва покупката на стоката или услугата; организиране на откри

та среща с клиентите. По този начин се избягва ограниченос

тта на онлайн пространството
18 

За да бъдат ефективни тези инструменти е необходимо ръко

водството на организацията да бъде открито пред потребителите и 

да покаже, че цени обратната връзка. Това най-често става чрез пуб

ликуване на секция с въпроси и отговори в сайта на компанията или 

публикуване на извадки от коментарите на потребителите. Подходя

що средство за осъществяването на този вид маркетингова политика 

според Сърновиц е наемането на служител, който да отговаря за сле

денето на информацията в интернет и да отговаря от страна на фир

мата. Поради ограничеността на ресурсите в повечето малки и сред

ни предприятия в България е по-подходящо някои от ръководство на 

организацията да се заеме с тази дейност и да предприеме необходи

мите според него мерки. Факта, че самият управител на фирмата или 

друг член на ръководството отговаря на потребителите би направил 

добро впечатление. 

18
 Сърновиц, А. Маркетинг от уста на уста. „Изток-запад", 2010, С, с. 230. 
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Б. Справяне с негативните „коментари" 

Относно справянето с негативните коментари бихме могли да 

посочим, че е нормално да съществуват. Хората обикновено критику

ват, важното е преобладаващото мнение да е положително. В разгле

даните по-рано примери стана ясно, че има организации в България, 

които търпят критика в интернет. Според Анди Сърновиц, когато се 

засяга комуникацията между потребители съществуват четири ос

новни защитни механизма и шест стратегии за отговор на негативни

те коментари.Четирите основни защитни механизма са следните: 

1)„Натрупай доверие преди да ти е притрябвало" - За да 

може една институция да участва в разговорите между блогъри 

и във форумите е необходимо да натрупа доверие от съответ

ната общност като редовно участва в дискусиите, а не само 

тогава когато се отнася до нейните продукти и услуги; 

2)„Вкарай ги в двора си" - Тук авторът набляга на факта, че е 

важно къде се оплакват потребителите. Подходящата защита 

в случая е когато оплакванията стават в официалния сайт на 

компанията и тя има възможност да им отговори адекватно 
вместо да се рови из хиляди други сайтове; 

3) „ Остави тази работа на феновете " - Помощта от лоялни 

на организацията клиенти винаги е по-обедителна при разго

вор в даден форум отколкото участието на служител на орга

низацията в разговора. Тази защита е много чувствителна и 

ръководството на организацията трябва да е доста внимател
но при използването й; 

4) „ Отваряй си очите и действай незабавно " - Разговорите 

в интернет се развиват изключително бързо и е необходимо 

организацията да отговаря незабавно, защото един разговор 

от предния ден вече е изпуснат
19
. 

Изводи 

От направения анализ се стигна до следните основни изводи: 

> Чрез литературен обзор са създадени теоретични хипотези за 

част от каналите, начините и някои от причините за разпрост

ранение на негативна информация между потребителите. Въз 

основа на направените хипотези са потърсени доказателства 

за съществуването на този вид комуникация в българските 

19
 Сърновиц, А. Маркетинг от уста на уста. „Изток-запад", С, 2010, с. 219-221. 
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условия. В резултат е установено съществуването на локални 

уеб-сайтове за Русенския регион, чрез които потребителите 

споделят негативна информация за различни продукти и услу

ги. Анализът на конкретен сайт разкри, че средно за 20 дни 

един постинг се посещава от 70 потребителя или по 3 потре

бителя дневно. 

> Представена е хипотеза за възможността за споделяне на не

гативна информация между потребителите в т.н. „социални мре

жи" и в частност „Фейсбук" в който са регистрирани близо 

7 0 % от българските интернет потребители. 

> Направени са някои предложения за усъвършенстване на фир

мената политика в областта на интернет комуникациите чрез 

нискобюджетни и общодостъпни инструменти. 
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ТНЕ КОЬЕ ОГ ОРЕКАТ1СЖАЬШ8К 

ЕЧ ТНЕ К18К МШЧАСЕМЕ1ЧТ Е Ш С Т К Ж 

Цирсо Ваусеу, РНБ 

УтчегзОу „Сосе ^е^сеV" - 8Ир, МасеАопш 

АЪ$1гас1 

Тке ригрозе о/Шз рарег гз (о сНзсизз те ЩегеШ гурез о/пзк апй%епега1 

арргоаскез 1о апа1уге пзк т а сотрапу, апа
1
 Ю АезспЪе те ипроПапсе о/ 

Шр1етепИщ а/огта1 пзк тапа%етеп1 роИсу т а сотрапу Визтезз пзкз аге 

АпегзфаМе апЛзресфс (о те ШизХгу апйгке тагке( т м/Шк аргт орега(ез. 

Раг( о/ те Ьизтезз пзкз гз орегаПопа! пзк м>кюк тсогрога(ез те й1гес1 ог 

Шггес1 1озз гезиШп%/гот та<1ециа1е ог /аИеа
1
 Шета1 ргосезз, реор1е апа

1 

зуз(етз ог/огт ехГегпа! еуеШз. Тке рарег ехрШпз (ке сотропеМз о/орегаИопа1 

пзк апа
1
 зИиаИоп о/ Шз арреагапсе, аз ууе11 аз 1ке з(ерз /ог сгеаИп% пзк 

тапа§етеп( роИсу. 

1пт.гоаис*юп 

ТЬе пзк аз а теазиге оГ ро1ептла1 сЬап§ез т уа1ие та* сап Ье 

ехрепепсео! т а тапата рогЙоНо аз а гезик оМгТегепсез т те есопотю 

епупоптеп* ™Ьеп те сиггеп! зтгатлоп апа тишге ротт. о ^ к е туоке а 

пееа юг а пзк тапа§етепг. Мапа§етеп1 оГпзк оуег зресШс репо<1 оГ 
пте т зтаах-юпз \уЬеге уоктлНгу ех1з1з апа тапа§егз Ьауе те оррогтлтку 

Хо сЬап§е те ехресЛес! сазЬ ЯОЛУЗ 13 трогтдп* юг з1х рптагу геазопз. 
ТЬгее огЧЬет сап Ье с1аззШес1 аз тюгоесопотю т пашге апа теу аггес! 
те регюгтапсе оГ те та1У1аиа1 согрогаглоп. Отег тгее геазопз аге 

тасгоесопотю т пайлге апа зтсе теу агТес* те оуегаИ Гтапс1а1 зуз1ет. 
ТЬе 1троггяпсе 01лзктапа§етепт., раплсикпу т т!папс1а1 тзйтдтйопз, 

сап Ье зееп йгзйу \УШТ те апа1уз1з отЧЬе тгее тюгоесопотю геазопз. 

Ркзх, те тапа^етеп! о{ пзк геаисез те уокШку от" еагшп§з. 8тсе, 

еагпт§з ш\\ Ьесоте тоге зт.аЬ1е шХЪ те тапа^етеп* оГпзк, туезЮгз 

аге 1езз Нке1у Хо аетапа аз Ш§Ь а ргетшт юг пзк. Аз а гезик:, те уаюе 

огЧЬе Гшп 1о те зЬагеЬоШегз тсгеазез. 8есопа, те тапа§етеп! оГпзк 

сап геаисе те уоктШгу оГсазЬ ДОУУ 1гот орегахлопз. 8тсе орегапп§ тсоте 

р1из аергескпоп зегуюе аеЬ* раутепЪ, Ьапкз аге тоге т\\т% Хо 1епа 

кг§ег зитз Хо Гтпз шХЪ тоге ргесИс1аЪ1е апа зтяЬю орегаип§ тсоте. 

ТЬе сотрапу Ьаз §геа*ег сюЪ* сараску апа сап ЬОГГОУУ тоге типаз Хо 
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туез!1п 1ап§1Ью апа т1ап§тю аззе!з. ТЬка, Ьесаизе 1Ье тапа§егз оГте 
Йгт Ьауе тоге соп!го1 оуег еагшп§з УокШку апа 1Ьиз регюгтапсе, а 
Гтп сап тоге еазИу асЬюуе кз §оак апа гетат сотрейпуе. 

\УЬеп те тасгоесопотю азрес!з аге сопз1аегеа, теге аге тгее 
геазопз у^Ьу пзк тапа§етеп! 151трог!ап1. Ргот те йпапск1 тз1ки1юп'з 
рот! оГуюлу, тапа§егз УУШ Ье аЬ1е 1о зрепа тоге Пте оп те кпргоуетеп* 
оГйпапск1 орегайопз тзгеаа оГзрепат§ йте оп сарка1 ааеяиасу. 8есопа, 
юшег уокШку геаисез 1Ье НкеПЬооа та! а Йпапск1тзйттдоп \УШ ГаП. 
\УкЬ юдуег уокШку, аерозкогз аге тоге зесиге та! тек Гипаз \УШ Ье 
ауаПаЬю оуег юп§ег регюаз оГтлте. РтаНу, ггот а §1оЬа1 рот! оГуюу^, II* 
Йпапск1 зузтетз аге заГег апа 1езз ргопе 1о акгир1юп, 1Ье \УОГШ есопоту 
т §епега1 \УШ Ьепей!. 

ТЬе пзк агеаз 

ТурюаПу, пзкз аге амаес! т!о 5уз!ета1ю апа ипзузтетайс пзк 
са1е§опез. То §е! а Ьейег ипаегз1апат§ оГ а пзк кпазсаре Гасеа Ьу а 
Ьизтезз апа т.о ипаегзтдпа дуЬеге орегайопа1 пзк Шз тт.о те пзк агеаз, 
теге к а пееа юг Ьгеакт§ те зузтетайс апа ипзузтетайс гккз тт.о тек 
сотропеп! раггз. гЧопзузтетайс, сотрапу-зресШс ог Ьизтезз пзк сап 
Ье а1у1аеа тго Йуе сотропепт. раггз, \УЬЮЬ аге орегайопа1 пзк, 1е§а1 пзк, 
сгеак пзк, НяшсШу пзк апа тоае1 пзк. 

Визтезз пзк к зресШс Хо те таизггу апа тагке! \укЬт УЛИСЬ те 

сотрапу орегагез. 1Г а Йгт ргоаисез Ьага^аге сотропепт.з, кз Ьиз1пезз 
гккз \УоиМ Ье тозе зресШс Хо т е Ьагау^аге сотропепгз ргоаисйоп 

таизггу апа те тагке! юг Ьага^аге сотропепгз. ТЬе тоз! 51§пШсап1 

пзк атоп§ Ьизтезз пзкз аге 1Ье орегайопа1 пзкз. ТЬезе аге 1Ье пзкз 
апзе Ггот 1Ье ГаИиге оГкг1егпа1 зуз!етз, ог ггот еггогз Ьу те реорю У^ЬО 

ас!иа11у гип те Ьизтезз. ТЬе гккз сап Ье уегу ттог еуеп! зисЬ аз ГаИиге 

!о ираа!е а сотригег рго^гат, ог сатасгузтю еуеп!з 1Ьа! гезик т сотрюте 
Йпапск1 ГаИиге оГте Ьизтезз. 

ТЬе пех! сотропепг-оГЬизтезз пзк к !Ье 1е§а1 пзк, ЛУЬЮЬ к гек!еа 

!о орегайопаГгкк. ТЬк пзк оссигз \уЬеп соп!гас!з аге по! епюгсеа. 

Соптрапюз ако Гта 1Ьа! сгеак пзк, еуеп 1;Ьои§Ь 11к ойеп аззоск1еа у^кЬ 

1е§а1 пзк, сап оссиг таерепаепЙу оГ 1е§а1 пзк. Неге, 1Ье ргоЬют к1Ьа1 
1Ье соип1еграггу 1о 1Ье тгапзасйопз гесо^тгез ткек 1е§а1 оЬН^айоп Ьи! 

аоез по! Ьауе 1Ье Йпапск1 гезоигсез 1о таке 1Ье ргот1зеа раутеп!. 
Апо!Ьег Ьизтезз-пзк-геюгеа ехрозиге к НяикИгу пзк. ТЬк к1Ье пзк апзт§ 

Ггот 1Ье соз! оГ ипу^тат§ а розШоп. ТЬа! к, 1Т а розШоп пееаз 1о Ье 
а1уез!еа яшск!у, а заю а! ап ипГауогаЬ1у юду рпсе тау Ьауе 1о Ье таае 
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Ьесаизе Ьиуегз тау Ье Ьага То Йпа. Ап етег§т§ апа зепоиз ю г т оГ 
Ьизтезз гкк к тоае1 гкк. 8тсе Йпапск1 тоаек аге Ьесотт§ ехггете1у 
сотрюх, аез1§шп§ апа 1трютепйп§ ТЬе тоаек тепа То Ье ехтгете1у 
Тесппюа1. ШюгТипаТегу, тЬе сотрюхку оГ а тоае1 ойеп оЬзсигез ТЬе 
аззитрйоп изеа То §епегаТе а тоаеРз оиТсотез. Аз а гезик, ТЬе есопотю 
уаНаку оГтЬе тоае1к тсгеазт§1у (НШсип: юг попТесЬпюа1 ЬиТ тагкет-
заууу ргоГезз1опак То уепту. Мос1е1 пзк к ап 1трогТапТ сотропепТ оГ 
Ьизтезз пзк Ьесаизе Ьизтезз аескюпз аге таае Ьазеа оп ТЬе оиТриТз 
Ггот ТЬезе Йпапск1 тоаек. 

АааШопаИу 1о Ьизтезз гкк, а11 йгтз аге ехрозеа То тагкеТ, ог 
зузтетайс гккз. МагкеТ гкк сап Ье а1у1аеа тТо ТЬгее сотропепТз, УЛНСЬ 
аге тТегезТ-гате гкк, Гоге1§п ехсЬап§е гкк апа соттоаку ргюе гкк. 

Орегаглопа1 гккз 

Орегайопа1 пзк, аз рагТ оГ Ьизтезз пзк к пзк оГакесТ ог такест. 
юзз гези1йп§ Ггот тааеяиаТе ог ГаИеа ттегпа1 ргосеззез, реорю, апа 
зузтетз ог Ггот ехТегпа1 еуепТз. ТЬк аейпкюп шсогрогатез тЬе тТегасйоп 
оГтсиукюак \укЬ ТЬе сотрапу апа ТЬе сотрапу'з асйукюз шХЪ ТЬе оиТз1ае 
у̂о̂ 1а. ТЬе орегайопа1 гкк сап Ье а1у1аеа тто Гоиг сотропепт рагТз. ТЬе 
йгзТ рагТ 13 гкк Ггот орегайопз у^ЬюЬ гезикз Ггот а Ьгеакао\Уп т а соге 
орегаТт§, тапиГасТипп§, ог ргосеззт§ сараЬШгу. 1п ап опзашгайоп сЬаг§еа 
шХЪ. туезттепТ гезропз&ПШез, 1Ье гкк к аззосктеа шХЪ ТЬе тапа§ег, 
тагкейп§, апа заюз ЬеЬауюг, аз \уе11 аз ТесЬпою§у-ге1аТеа Тгапзасйопз. 
ТЬе зесопа сотропепТ к аззеТ шрактепт гкк, УЛПСЬ оссигз ууЬеп ап 
аззе* юззез а 81§тйсапт рогйоп оГкз сиггеп* уаюе Ьесаизе оГа геаисйоп 

т Ле ргоЬаЬНку оГгесе1Ут§ ехресТеа гитпге сазЬ ЙО\УЗ. ТЬк гкк сепТегз 

оп тЬе ог§ап12айоп аЬПку То юок айег кз аззетз. Рксез \уЬеге тгапзасйопз 

аге ргосеззеа ог ууЬеге ааТа сап Ье ташриктеа аге трогтап* Хо тат*атт§ 

ТЬе тТе§гку оГте йпапск1 зуз*ет апа т е уаюе оГте аззеТз. ТЬе ТЬка 

сотропеп* к т е сотреййуе гкк ЛУЬЮЬ гезикз Ггот сЬап§ез т т е 
сотреййуе епукоптеп* *Ьа* соию кпрак т е Ьизтезз аЬПку то сгеаТе 

уаюе апа а1ГГегепйа*е кз ргоаистз апа зегуюез. 1п Йпапск1 Тегтпз, *Ьк 

ойеп теапз т е сотрапу Ьаз ГаИеа го аеИуег зирепог регюгтапсе аз а 

гезик оГа тагке* аошгтигп ог Ггот тапа§епа1 ГаПигез. ТЬе 1аз* опе к те 

ГгапсЬке гкк. I* к а сопзеяиепсе оГ ехсез81Уе гкк т опе оГ те тгее 

отег орега*юпа1 гкк сотропепгз Пзтеа Ьеге. I* оссигз у^Ьеп гЬе уаюе оГ 

*Ье епйге Ьизтезз егоаез аие *о а юзз т сопйаепсе Ьу сгкюа1 сопз*киеп*з 

зисЬ аз зЬагеЬоюегз, туезтогз, ог сиз*отегз. 

347 



Вазез оГ орегатлопа1 гкк 

ТЬе тоз* соттоп геазоп оГорегайопа1 гккз агкт§ сап Ье а1у1аеа 
т тпе а1ГГегеп* Ьапаюз оГсоп*го1. ТЬезе тпе а1ГГегепТ Ьапаюз ае*аИ *Ье 
рксез *о 1оок юг орегайопа1 гкк \укЬт а сотрапу апа сап Ье изеа То 
теазиге ТЬе орегайопа! гкк оГа сотрапу. 

Огош1:Ь 

Ргеззиге Гог 

регГогтапсе 

Согрогаю ситл 

КешагсЗз Гог 

пзк 

{акт§ 

1п&гтайоптаг 

1пс. Ш 

1гапз'п 

сотрюх. & 

уе1. 

+ 

ге 

+ 

1а§етеп1 

+ 

Ка*е оГ 

ехрапзшп 

Ехес. гез1з1 

Ьас1 пеу/з 

Оарз т регГ. 

БГа^позИсз 

+ 

+ 

+ 

[пехрепепсе 

оГ етрюуеез 

Ьеуе1 оГ 

тюта! сотр. 

Оесепгга! 

сюС15ЮП 

такт§ 

_ Еггогз 

оГогшззюп 

1псотр1ею 

=: тапа§етеп1 

тГогтаНоп 

1пеШс1епс1ез 

~~ апс! Ъгеаксю^пз 

СгарЬ 1. 1п*егпа1 гкк ргеззигез 

ТЬе йгзТ гауу еуаюаТез *Ье сотрапу'з §ГОЛУ*Ь. Еггогз оГсоттапа ог 
тз*гисйоп сап оссиг УУТЮП зепюг тапа§егз ргеззиге етрюуеез *о ргоукю 

а уегу №ф 1еуе1 оГ регюгтапсе, ууЬеп *Ье га*е оГехрапзюп к зо М§Ь *Ьа* 

ехкйп§ етрюуеез ао по* Ьауе епои§Ь Йте *о регюгт тек ]оЬз \уе11, ог 
\уЬеп *Ье сотрапу к югсеа *о изе ипггатеа ог техрегюпсеа етрюуеез 
т 1трог*ап* розкюпз. 

ТЬе зесопа гау̂  ЗЬОЛУЗ ргоЬютз ге1а*еа *о софога*е сикиге. ТЬе 
ргоЬютз Ьеге изиаИу з*ет ггот тсотрюТе тапа§епа1тюгтайоп. ТЬезе 

ргоЬютз сап оссиг луЬеп тапа§егз ргоу1ае ю§Ь геууагаз. Ап ехатрю оГ 
*Ьк ш\\ Ье 1аг§е уеаг-епа Ьопизез юг ои*з*апат§ регюгтапсе. Аз 
ргеу1оиз1у з*а*еа, Ь1§Ьег ге*игпз аге изиаИу аззоскТеа \укЬ §геа*ег гккз. 
ТЬегеюге, тапа^егз тау Ье ге\уагаю§ етрюуеез юг Такт§ §геа*ег гкк 
т сотрапзоп *о *Ье зкиайоп \уЬеп *Ьеге ЛУП1 Ье по Ьопизез. А зипПаг 
зоигсе оГаЖсику агкез УУТЮП тапа§етеп* сопсеп*га*ез *оо тисЬ оп *Ье 

иШтаТе о^есйуе. \\таТ *Ьк теапз к *Ьа* тапа§егз оп1у \уапТ *о Ьеаг 

аЬои* еуеп*з *Ьа* аге т Ипе \укЬ асЬюут§ ТЬек §оак. Аз а гезик, зоте 
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тапа^егз тау §1Уе етрюуеез *Ье пойоп *Ьа* Ьаа пелуз к ипассер*аЬ1е, 
апа зтсе тапу етрюуеез сЬоозе по* *о ирзе* тек тапа§егз, *Ьеу ао по* 
герог* Ьаа пелуз т зиГПсюп* Йте юг тапа§егз *о *аке арргорпате соггесйуе 
асйопз. А йпа1 саизе оГ тзигТююпТ тапа§епа1 тюгтайоп агкез луЬеп 
тсепйуез сгеа*е ап ехсезз1уе1у сотреййуе >Уогк епукоптепТ *Ьа* 
епсоига§ез опе етрюуее *о сотре*е а§атзТ т е о*Ьег. Аз а гезик, 
етрюуеез Ьесоте геюсТапТ То зЬаге тюгтайоп \укЬ ТЬек со-У\Югкегз 
\уЬеп сегТат тюгтайоп к пееаеа *о орега*е *Ье сотрапу зиссеззГиПу. 
ТЬезе геюс*ап* етрюуеез аге аГгша *Ьеу \УШ Ье §1Ут§ апо*Ьег етрюуее 
ап аауап*а§е т §атш§ гесо§пкюп ТЬаТ сап юаа То Йпапск1 ге\уагхк. 

ТЬе ТЬка ГОЛУ аксиззез ргоЬютз т тюгтайоп тапа§етепТ. Аз а 
сотрапу §ГО\УЗ, ТЬе паТиге апа ехТепа оГ ТЬе Тгапзасйопз т \уЬюЬ к к 
1ПУо1уеа ойеп Ьесотез тисЬ тоге Ггеяиеп* апа тисЬ тоге сотрюх. 1Г 
етрюуеез аге Госизеа *о ао сотрНсатеа Гипсйопз апа Ьауе юзз йте *о 
сотрюТе ТЬет, аказТегз сап оссиг. А з1тПаг Туре оГ ргоЬют оссигз у^Ьеп 
а сотрапу изез а зуз*ет *о еуаюа*е кз етрюуеез апа *Ье зуз*ет к по* 
ааеяиа*е юг *Ье *азк. Рог ехатрю, зиррозе ап етрюуее к азз1§пеа а 
Тазк ТЬаТ к поТ То Ье еуаюаТеа. А Йпа1 саизе оГ тегТююпсу апа ргосезз 
Ьгеакаолуп оссигз луЬеп ап орегайоп Ьесотез зо 1аг§е ТЬаТ к Ьаз То 
аесепТгаПге ТЬе аескюп-такт§ ргосезз. 1Г ТЬк аесепТгаНхайоп к поТ 
тапата арргорпаТе1у, Тгапзасйопз Га11 ТЬгои^Ь ТЬе сгаскз Ьесаизе апоТЬег 
а1У131оп ЬеНеуез апоТЬег а1Укюп к гезропзшю юг регюпшп§ ТЬе Тазк. 

Орегайопа1 гкк тапа§етеп* 

ТЬеге аге а1ГГегепТ зТгаТе§юз *Ьа* сап Ье изеа юг орега*юпа1 гкк 

тапа^етеп*. Ви*, *Ье Ьез* те*Ьоа изеа юг орегайопа1 гкк тапа§етеп* 
сап Ье а1у1аеа т Йуе з*а§ез У\гисЬ ехркт те еуоюйоп оГорегайопа1 гкк 
тапа^етеп* *Ьа* а сотрапу тиз* гесо§п12е аз к Ьесотез тоге апа тоге 

зорЬкйсатеа шХЪ апа сопсегпеа аЬоиТ кз гкк тапа§етепТ ргосеззез. 
ТЬе Йгз* ротТ 13 *Ьа* сотрапюз Ьауе а1у̂ ауз кпоу^п *Ьа* орегайопа1 гкк 
ехкТз. НкТогюаНу, *Ьезе пзкз Ьауе Ьееп тапата Ьу ге1ут§ оп т*егпа1 

соп*гок \У1*Ь регюаю геую\уз Ьу *Ье т*егпа1 аиаког. ОепегаПу, *Ье 

гезропзкЪПку юг пзк соп*го1 Ьаз гетатеа шХЪ *Ье та1у1аиа1 тапа^егз т 
*Ье Ьизтезз апа зрескНз* Гипсйопз. ТЬе Йгз* з*а§е аз *гааШопа1 ЬазеНпе 

тсюаез т*егпа1 соп*гок, геНапсе оп т*егпа1 аиак, 1па1У1аиа1 тШ§айоп 

рго^гатз апа аерепаепсе оп яиаН*у оГзтГГапа сикиге. 
ТЬе зесопа з*а§е 1аепййез *Ье Гас* *Ьа* орега*юпа1 пзк сап Ьауе а 

51§пШсап* трае* оп те ргой*аЬШ*у оГ*Ье сотрапу. ИзиаИу, а рагйсикг 

1па1у1аиа1к арроютеа *о Ье гезропз&ю юг орега*юпа1 пзк апа *Ьа* регзоп 

к гезропзюю юг аеуеюрт^ а соттоп ипаегз*апаю§ апа аззеззтеп* оГ 
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орегайопа1 пзк. Ккк ройсюз аге аеуеюреа, еаг1у тсПсат-оге оГгкк юуек 
аге 1аепййеа, апа орегайопа1 юззез аге со1юс*еа. ТЬе рифозе оГ Йнз 
з*а§е аз ашагепезз з*а§е к *о ргоукю а Ггатеууогк юг гкк 1аепййоайоп, 
аейпШоп оГсоп*гок, рпопйгайоп оГкзиез, апа соИесйоп оПозз еуеп*з 
аеуеюр з1трю есопотю сарка1 тоаек апа ез*аЬ1кЬ уаюе ргорозак. 

ТЬе ТЬка, ог топког зТа§е, Госизез оп ТЬе сиггепТ юуек оГорегайопа! 
гкк апа ТЬе еГГесЙуепезз оГ тапа§етепТ ГипсТюпз. Ккк юаюатогз аге 
езТаЬНзЬеа То топког регюгтапсе. ТЬезе юаюаТогз аге сопзоИааТеа тХк 
оТЬег геюуап* регюгтапсе теазигез *о ргоу1ае зепюг тапа^етеп* шХЪ 
ап оуегаИ аззеззтеп* оГ*Ье йгт'з регюгтапсе. Весаизе ТЬк з*а§е ргсмаез 
а ЬегТег ипаегз*апат§ оГ *Ье сиггеп* орега*юпа1 зкиайоп, з*а§е Гоиг 
сопсепТгатез оп яиаНгут§ *Ье гекйуе гккз апа а**етрйп§ То ргеаю* чуЬа* 
ш\\ Ьарреп т *Ье Гиглдге. ИзиаИу, Гптпз т *Ьк зТа§е азз1§п зрес1Йс 
сотткТеез ог Тазк югсез *о аеуеюр етркюа1 тоаек апа еуаюа*е ТЬек 
уаНсИгу. ТЬе Йпа1 з*а§е гесо^тгез *Ье регуаз1Уе па*иге оГорега*юпа1 пзк. 
ТЬе о^есйуе к *о т*е§га*е апа 1трютеп* ргосеззез апа зоюйопз \уЬНе, 
а* те зате йте, гесо§п1гт§ *Ье сНгТегеп* юуек оГтапа§етеп* пееаз. А* 
т к з*а§е, орегайопа1 гкк тапа§етеп* Ьесотез а Гипаатеп*а1 раг* оГ*Ье 
5*га*е§ю р1аппт§ ргосезз. 

1п Тоаау'з У\юг1а ТЬе Ьизтезз тизТ таке ргойТ То гетат зиссеззГи1 
апа *Ье тапа§етепТ оГ гкк геяшгез ехрепакиге оГ з йгт'з Йпапск1 
гезоигсез. АрргорпаТе гкк тапа§етепТ к поТ дукЬоиТ ехрепзез. ТЬе Йпа1 
§оа1 оГгкк тапа§етепТ к екЬег ТЬе сгеайоп ог ргоТесйоп оГзЬагеЬоШегз 
уаюе. ТЬе гкк тапа^етепТ тизТ тсофогате кпоууюа§е оГтЬе еГГесТ оГ 
гкк оп *Ье регюгтапсе оГтЬе сотрапу, ТЬе агпоипТ оГгкк ТЬе сотрапу 
сап *оюга*е, апа ТЬе шрас* оГуокТШту оп Йпапск1 регюгтапсе. 

ТЬе пеей Гог а гкк роИсу 

ТЬе тат геазоп юг а гкк роИсу к *Ье пееа юг ез*аЬ1кЬт§ §шаеНпез 
юг ТЬе тапа§етеп* т *Ье сотрапу апа *Ье пееа юг аезспЬт§ *Ье гою оГ 
*Ье а1ГГегеп* рагйез туогуеа т *Ье туезтгеп* Гипсйопз апа *Ье соп*го1 оГ 

асйукюз ге1а*еа *о тапа§т§ гкк. Моз* роИсу §шаеНпез аге аезщпеа *о 
тее* ог ехсееа апу ге§и1а*огу з*апаагаз апа *о епзиге *Ьа* тапа§егз *аке 
а ргшюп* соигзе оГасйоп т *Ье тапа^етеп* оГсофога*е орегайопз апа 
оуегаИ йпапск1 гкк. ТЬеге аге ГЛУО а1ГГегеп* геазопз *Ьа* сап Ье апаГугеа 
аз рифозез оГроНсу з*а*етеп*з т а сотрапу. ТЬе йгз* к *Ьа* *Ье роИсу 
з*а*етеп* к аез1§пеа *о рго*ес* *Ье зЬагеЬоюегз оГ*Ье сотрапу Ггот *Ье 
тапа§етеп* оГ*Ье сотрапу. ТЬе зесопа к *о рго*ес* *Ье тапа§егз Ггот 
*Ьетзе1уез. Огут§ *Ье зресШс асйопз *Ьа* тапа^ег зЬоиШ апа зЬоиИ по* 
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*аке, *Ьезе роНсюз югсе тапа§егз *о У\югк *о§е*Ьег уугТЬт а итйеа зтшсТиге 

ТЬаТ У У Ш асЬюуе ТЬе §епега1 §оа1. ТЬе роИсу зТаТетепТ зЬоиИ оиШпе ТЬе 

арргорпаТе арргоуа! ргосеаигез ТЬаТ аес^зюп такт§ тизТ ГОПО\У ЗО ТЬаТ 

еуегуопе юю\уз \УЬО к гезропзюю юг \упаТ аескюп. Наут§ ТЬе роИсу 

з*а*етеп* т а сотрапу, ууеН-тюгтеа юаерепаепТ ои*31аег сап юок а* *Ье 

туезТтепТ аескюп апа ипаегз*апа ехас*1у \уЬу 1* \уаз таае. 

ТЬе Йгз* з*ер т езТаЬ1кЬт§ а сотрапу'з пзк роИсу к То аейпе гкк 

зресШс То ТЬаТ ог^атгайоп. ТЬе зесопа зТер к То аетепшпе а 1еуе1 оГгкк 

ауегзюп Ьазеа оп тапа§етепТ'з апа оТЬег зТакеЬоюегз' пзк аезке, ог 

ЬО\У тисЬ пзк ехрозиге ТЬе сотрапу к ЛУННП§ ТО Таке. Аггег ТЬк, ТЬе 

тапа§етепТ тизТ аейпе ТЬе туезТтепТ рЬНозорЬу. Опе оГ ТЬе Ьазю 

рифозез оГап туезТтепТ рЬНозорЬу зТаТетепТ к То аейпе ЬОДУ тисЬ гкк 

а йгт к шП1т§ То ассерТ. ТЬе ргерагайоп оГтЬк аосшпепТ к опе оГтЬе 

йгзТ зтерз То епзиге ТЬаТ тапа§етепТ Ьаз ассигаТеГу 1аепТШеа ТЬе патиге 

апа ехТепТ оГтЬе гккз Гасеа Ьу ТЬек Йгтп. Мапа§етепТ тизТ аес1ае у̂ ЬеТЬег 

ТЬеу у̂ апТ ТЬе сег*ат*у оГ сазЬ ЙО\УЗ ОГ *Ье ЙехйПку То еагп ааакюпа1 

ргойТз. ТЬе *Ька зТер к То 1аепйгу ТЬе о^есйуез оГтЬе гкк тапа§етеп* 

роИсу. А* *Ьк рот*, зепюг тапа§етеп* тиз* дескле У\>ЬюЬ ехрозигез аге 

1трог*ап* епои§Ь *о тапа§е апа ЬО\У тисЬ оГ ТЬе софогаТе гезоигсез 

зЬоиШ Ье зрепТ т ТЬе гкк тапа§етепТ ргосезз оГтЬезе ехрозигез. ТЬк 

аксиззюп геяикез *Ьа* *Ьеу аейпе апа теазиге *Ье ехрозигез оп зеуега1 

а1тепз1опз зисЬ аз ргезеп* УЗ. гиТиге *гапзасйопз, *Ье еГГес* оГЬк*опса1 

УЗ. ассоипйп§ герогйп§, апа ТЬе есопотю 1трасТ оГтЬе ГиТиге сазЬ ЙОЛУЗ. 

8оте оГтЬе роИсу оЬ)есЙуез тсюае ТЬе ргезегуайоп оГтЬе уаюе оГтЬе 

сотрапу т *Ье 1оп§ *егт ге§агаюзз оГ*Ье уапайоп т ипаеггут§ есопотю 

уагкЬюз, епзипп§ *Ье ТоТа1 гкк розШоп оГ ТЬе сотрапу тапа§еа т а 

ршаепТ ГазЬюп *Ьгои§Ь *Ье гарозкюп оГгеазопаЬю Ьткз, апа ако епзипп§ 

та* у^кЬт *Ье Пткз 1трозеа, *Ье сотрапу гесе1уез а геазопаЬю гетллгп 

юг ТЬе гкк к аоез таке. ТЬе 1аз* з*ер к *о 1аепйгу ТЬе агеаз луЬеге гкк 

тапа§етепТ ЛУШ Ье геяикеа апа ТЬе 1аеп*Шса*юп оГ*Ье гезропзюю рагйез 

юг *Ьк пзк тапа^етеп*. 8о, *Ье Нткайопз *Ьа* *Ье гкк тапа^етеп* Ьаз 

*о ууогк у^кЬт тиз* Ье зрескИу 1аепййеа. 

Сопс1из10п 

ТЬе 1трютеп*а*10П оГ*Ье пзк тапа§етеп* з*га*е§у тиз* Ьауе те 

Го1юотт§ сЬагастепзйсз: ассертаЬПку, сопзктепсу апа яиаН*у. Ассер*аЬШ*у 

13 пееаеа Ьесаизе *Ье зтгате^юз тиз* таке зепзе *о ргоГеззюпа1 УУГЮ ш\\ 

1трютеп* *Ье з*га*е§у. Сопзктепсу к пееаеа Ьесаизе *Ье 5*гаТе§юз тиз* 

таке зепзе т *Ье соп*ех* оГтапа§етеп*з' з*а*еа уаюез апа о^есйуез 
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апа *Ье зтгаТе§юз таз* Ьауе а 1о§юа1 йош Ггот регюа То регюа. СюаНТу 15 
пееаеа Ьесаизе ТЬе зТгаТе§юз сап Ье зееп то кпргоуе тапа§етепТ аескюпз 
ТЬаТ 13, тапа§етепТ'з ЬеИеГз \укЬ тагкеТ геаИйез. №кЬ ТЬозе сЬагастегкйсз, 
ТЬе гкк тапа§етепТ ргосезз У^Ш Ьесоте ап трогТапТ еютепТ т ТЬе 

зТгате§ю р1аппт§ ргосезз. 
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Секция VIII 

МАТЕМАТИЧЕСКИ 
И СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 

В СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА 



•4^.-^=^ .:- ̂ Ч^ЛаИрт**** лж±^ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЯКОИ 

НЕЛИНЕЙНИ МОДЕЛИ В ЕДНОФАКТОРНИЯ 

РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ 

Доц. д-р Росен Николаев 

Икономически университет - Варна 

Резюме 

Анализът на зависимостите между два фактора в икономиката 

най-често се осъществява с помощта на линейни (в някои случаи с 
квадратни) регресионни модели. В настоящата разработка се разглеж
дат възможности за построяване на някои нелинейни модели. Те в редица 

случаи са по-точни и дават с по-малка грешка корелационната зависи

мост между факторите. 
Ключови думи: линейнарегресия, нелинейнарегресия, коефициент на 

детерминация, коефициент на корелация 

В икономическите системи от голямо значение е правилното 

определяне на зависимости между отделни фактори. В много случаи 

с цел прогнозиране в определени граници изменението на даден 

фактор на основа изменението на други фактори се прилагат 

принципите на регресионния анализ. Според броя на включените 

фактори регресионните модели се делят на еднофакторни и 

многофакторни. Предмет на настоящото изследване са еднофактор-

ните модели. На основата на исторически данни за стойностите на 

даден фактор X (независим фактор) и стойностите на фактор У 

(зависим фактор) с помощта на метода на най-малките квадрати 

( М Н М К ) се задава аналитична зависимост на У от X. Най-често на 

практика се търсят модели от вида у = а + Ъх или у = а 4- Ъх + ех 

Изборът на линеен или квадратен модел се прави след наблюдение 

на предварително построената хистограма от точки, съответстващи 

на двойките исторически данни. Ако се търси модел от даден вид, 

то М Н М К дава най-добрия, т.е. този при който сумата от квадратите 

на отклоненията на реалните данни от кривата, съответстваща на 

модела е най-малка. Един от методите за сравняване на модели от 
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различен тип е чрез пресмятане на коефициента на детерминация : 

ЕС*-А)
2 

2 __ 1 /=1 
г

1
 = 1 

ух 2>«-я
: 

където 

у. са стойностите на фактора У, 

у е средната на фактора У т.е. 

п 

Е* 

;р. са стойностите на фактора Г получени от модела, т.е. 

п е броят на историческите данни. 

Коефициентът на детерминация приема стойности в интервала 

[0,1] и колкото е по-близък до 1, толкова зависимостта на фактора 

У от фактора X е по-силна. Така, ако бъде получен линеен и 

квадратен регресионен модел, по-добър е този, който има по-голям 

коефициент на детерминация гД Така например, ако т
ух
 = 0,86, то 

това показва, че 86% от вариацията на У се дължи на фактора X, а 

другите фактори, които не са включени в модела оказват влияние 

само 14% върху вариацията на У Това показва, че по-добър е 

моделът с по-висок коефициент на детерминация. В същото време 

г
х
=1г\ е коефициента на корелация

2
 Той показва корела

ционната зависимост между факторите X и У 

В редица случаи се оказва, че по-силна е зависимостта между 

два фактора, ако се търси нелинейна зависимост (различна от 

квадратния регресионен модел). За улеснение на потребителите, 

1
 Радилов, Д. и др. Въведение в статистиката. Университетско издателство, ИУ -

Варна, 2003, с. 246-247. 
2
 Дрейпер, Н., Г. Смит. Прикладной регресионньг анализ. Изд. 2-ое прераб. и доп., 
М., Финанси и статистика. 1986, с. 67. 

356 



например продуктът Мюгозой Ехсе1 предлага вградени функции за 

определяне на някои такива модели, като полиномиален, 

експоненциален, логаритмичен и моделът изразен със степенна 

функция. 
Целта в настоящия доклад е да се предложи нов нелинеен 

модел и метод за неговото аналитично изразяване. 

Необходимостта от търсене на възможности за конструиране на 

такава нелинейна зависимост произтича от това, че в някои случаи 

той се оказва най-добър, т.е. с най-висок коефициент на детерми

нация. 
Щ е разгледаме следния пример. Данните за независимия 

фактор X (цена на даден продукт) и зависимия фактор У (обем на 

продажбите) са дадени в табл. 1. 

Таблица 1 

Зависимост на обема продажби (у
г
) на даден продукт 

от цената му ( х
(
) 

Х
г 

Уг 

1 

52 

1,5 

41 

2 

34 

2,8 

30 

3 

29 

4 

27 

От хистограмата, показана на фиг. 1 се вижда, че видът на 

модела освен линеен, може да се търси и от квадратен тип, тъй като 

точките са разположени близо до намаляващата част от графиката 

на някаква парабола. В същото време може да се търси по-точен 

нелинеен модел, например от вида на степенна функция, експонен

циална или логаритмична. 
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У, 

60 --

50 -• 

40 + 

30 

20 

А . 
"Г 

1 1 1 1 ! 
1,5 

1 2 
2,8 X, 

Фиг. 1. Хистограма на данните от табл. 1 

Това налага да се направи опит за получаване на различни 

аналитични зависимости на фактора У от фактора X
3
: 

линейна: у = а + Ъх; 

квадратна: у = а + Ъх + ех
2
; 

степенна: 3) = ах ; 

логаритмична: у = а + Ъ 1пх; 

експоненциална: у = де 

С помощта на вградените функции на Мюгозой Ехсе1 за всеки 

от тези модели се получават следните резултати: 

1. За линейния модел: 

Всички тези модели могат да бъдат определени с помощта на М1сгозоп Ехсе1, като 

за всеки от тях се изчисляват и коефициентите на детерминация (г
2
) и корелация 

ух 

(г )• 
4
 ух ' 
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у = 54,203 - 7,8474*; 

1-Д = 0,8232; 

г
ух
 = 0,9073; 

2. За квадратния модел: 

у = 73,393 - 26,385* + 3,7402х
2
; 

гД = 0,9808; 

^ = 0,9903; 

3. За степенния модел: 

3> = 50,113х-°-
483
; 

/Д = 0,9762; 

г„= 0,9880; 

4. За логаритмичния модел: 

у = 49,479-18,181пх; 

гД = 0,9463; 

Гух
 = 0,9728; 

5. За експоненциалния модел: 

у = 57,326е-°
лш
; 

гД = 0,8796; 

г,
х
 = 0,9379 

С най-висок коефициент на детерминация (съответно коефи

циент на корелация) е квадратният модел (гД =0,9808) и много 

близък до него е степенният (г*
х
 =0,9762). Това показва, че при 

използване на квадратния регресионен модел с цел прогнозни 

изследвания, той би дал най-близки до бъдещите реални стойности. 

Възниква въпросът дали съществува по-добра нелинейна 

зависимост между двата фактора X и У От табл. 1, както и от 

хистограмата на фиг. 1 се забелязва обратнопропорционална 

зависимост, т.е. точките са разположени близо до клон от някаква 
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хипербола ху — а (евентуално изместена с някаква константа в 

дясно). Това предполага да се направи опит за получаване на 

аналитичен модел от вида: 

У = Ь + - (1) 
X 

Един от вариантите за получаване на коефициентите а и Ъ е 

да се изходи от алгоритъма на М Н М К и да се реши съответната 

система от две линейни уравнения с две неизвестни а и Ъ 

Тук ще предложим една модификация, при която може да се 

използва вградената функция на Мюгозогт Ехсе1 за получаване на 

коефициентите в линейния модел. 

В модела у = Ъ Н— ще положим — = ( и той ще придобие 
х х 

вида у = Ъ + а1, който е линеен. Това налага данните в табл. 1 да 

претърпят промени, като в първия ред се запишат реципрочните 

стойности на х., т.е. (. = — пренаредени в обратен ред, т.е. по 
х. 

нарастване на стойностите на {. (табл. 2). Следва да се пренаредят 

съответно и стойностите на у. във втория ред на таблицата. 

Таблица 2 

Зависимост на обема продажби (у.) на продукта 

от реципрочните стойности на цената {1
1
 = — ) 

х. 

х,. 

Уг 

0,25 

27 

0,33 

29 

0,36 

30 

0,5 

34 

0,67 

41 

1 

52 

Хистограмата, съответстваща на данните в табл. 2 е 

представена на фиг. 2. 
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УЕ А 

60 --

50 " 

40 

30 

20 + 

МГ II 
0.33 0,36 

0,25 0,5 
0,67 I 

Фиг. 2. Хистограма на данните от табл. 2 

Точките от хистограмата са близки до графиката на линейна 

функция от вида: 

у = Ъ + а1. 

Тази зависимост се определя с помощта на Мюгозой Ехсе1 и тя 

има вида: 

7 = 17,881 + 33,992* 

1 
Като се има предвид, че I = — се получава аналитичния модел: 

х 

^ = 17,881 + 
33,992 

х 
Коефициентът на детерминация за този модел е 

г1 =0,9971, 
ух 

а коефициентът на корелация е 

г
ух
 = 0,9985 
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Тези резултати показват, че коефициентът на детерминация в 

предложения нелинеен модел е с 0,0163 по-добър от съответния 

коефициент в квадратния модел (най-добрия от вградените в 

Мюгозогг. Ехсе1 регресионни модели). За конкретния пример, този 

коефициент на детерминация задава с 1,63% по-силна зависимост на 

вариацията на обема на продажбите от вариацията на цената на 

дадения продукт. 

Този пример показва, че е възможно в някои конкретни задачи 

от практиката (особено такива, при които зависимостта е обратно

пропорционална) да е най-удачно използването на предложения 

нелинеен модел. 

В заключение можем да направим някои изводи: 

необходимо е да се познават графиките на най-често 

използваните функции в икономиката; 

желателно е да се използват възможностите на съществу

ващите програмни продукти, базирани на М Н М К за анали

тично изразяване на зависимост между даден зависим 

фактор У и независим фактор X ; 

в редица практически ситуации е добре да се търси зависи

мост от вида(1); 

чрез сравняване на коефициентите на детерминация 

(коефициентите на корелация) да се направи избор на най-

добрия модел, даващ възможно най-точната зависимост 

между двата фактора. 

Съобразявайки се с тези обобщения можем да си гарантираме 

използването на един оптимален регресионен модел, на базата на 

който да извършим възможно най-добри прогностични изследвания 

на интересуващ ни фактор, в зависимост от изменението на силно 

корелиран с него друг фактор. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА СНС ЗА НУЖДИТЕ 

НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ 

Дои. д-р Тодор Тодоров 

Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов 

Макроикономическият анализ е метод за научно изследване, 
обхващащ икономиката, нейните сектори и социалната сфера. С дру
ги думи, той изучава икономиката като цяло и нейните отделни състав
ни компоненти, като за целта използва обобщаващи икономически 
показатели - обемът на БВП, брутната добавена стойност, брутната 
продукция, темповете на икономическия растеж, инфлацията и т.н. 
При това в основата на макроикономическия анализ стои анализът на 

общото равновесие. 
Обща методологична основа на макроикономическия анализ са 

показателите, формирани чрез СНС'2008
1
, в която всички процеси в 

икономиката се разработват във взаимовръзка, като задължително 
се отчита тяхното място и роля в системата. Показателите на 
СНС'2008 са така формирани, че да позволяват да се използват при 
макроикономическия анализ всички разработени от теорията на ста
тистиката методи: абсолютните, относителните и средните величини, 

групировките, методите на вариационния анализ, методите за статис
тическото изучаване на взаимозависимостите, индексният метод, 

структурният анализ. Основен инструмент за анализ на данните от 
СНС'2008 е иконометричното моделиране, позволяващо най-пълно да 

се реализира системният подход при изследване на икономиката. 
В този дух значението, ролята и мястото на СНС'2008 при про

веждането на макроикономическия анализ според нас може да се 

обобщи в следните три насоки: 
• С Н С помага на макроикономистите да определят нивото на 
икономическото развитие и темповете на икономическия рас
теж, измененията в структурата на потреблението, спестява

нето, инвестициите, задлъжнялостта и богатството за една или 

друга страна, както и за нейните институционални сектори -

1
 Зуз1ет о? Иа1юпа1 Ассоип*5, 2008. Еигореап Сотгшззюп, 1п1егпа1юпа1 Мопе1агу 

Рипс1, Ог§ашза1юп Гог Есопотю Шкес! Шйопз Со-орегаНоп апс! Беуеюртеп!, 1М1ес1 

№1юпз, У/огШ Вапк. ИешУогк, 2009. 
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органите за държавно управление, държавните и частните кор
порации, домакинствата и нетърговските организации, обслуж

ващи домакинствата; 

•>С помощта на данните, получени на основата на СНС'2008, 

макроикономистите могат да прогнозират бъдещият ръст на 

икономиката и да изучават въздействието на алтернативната 

политика, провеждана от правителството, върху икономиката 

и нейните сектори; 
• СНС'2008 способства за обединяване на икономическите и 

цругите, свързани с нея статистики в една система, основана 

върху последователните икономически и статистически поня

тия и методи, като осигурява възможност за провеждане на 

сравнителен анализ на данните, както на национално, така и на 

международно равнище. 

Безспорно СНС'2008 е необходим елемент от системата за ин

формационно осигуряване на съвременния макроикономически ана

лиз. Показателите на СНС'2008 позволяват да се извършва макро

икономически анализ в съответствие с международните стандарти. 

СНС'2008 предоставя макроикономическа информация, необходима 

за анализ на закономерностите на развитие на макроикономиката, за 

разработка и оценка на ефективността на държавната макроикономи

ческа политика, както и за изучаване на макроикономическата среда, 

в която функционират предприятията. По наша преценка основните 

задачи на макроикономическия анализ на данните от СНС'2008 мо

гат да се формулират по следния начин: 

анализ на обема на производството и равнището на икономи

ческото развитие на страната; 

анализ на икономическия растеж, особеностите на развитие 

на макроикономиката през различните периоди от време; 

анализ на отрасловата и секторната структура на производ

ството и на структурните изменения; 

анализ на ефективността на производството; 

анализ на процесите на разпределение, преразпределение и из

ползване на доходите; 
анализ на използването на произведения продукт за потребле

ние, натрупване и износ; 

анализ на инвестиционния процес; 

анализ на националния капитал на страната, неговата струк

тура и динамика; 
анализ на външноикономическите връзки на страната; 
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международни сравнения на равнището и темповете на иконо
мическо развитие, структурата на икономиката, качеството на 

живот на населението; 

регионален анализ на икономиката на страната; 

оценка степента на икономическа безопасност на страната и 

ДР-
Методологията на макроикономическия анализ на информация

та от СНС'2008 се основава на системния подход, предполагащ 
разглеждане на всеки показателя, като се отчита неговото място в 

системата и взаимовръзките му с другите показатели. СНС'2008 ком

плексно отразява връзките между процесите на производството, об

разуването, разпределението и използването на доходите, което по

зволява да се провежда системен финансово-икономически анализ. 

СНС'2008 като най-пълна статистическа система, създава раз

лични и богати предпоставки за комплексен макроикономически ана

лиз. Считаме, че СНС'2008 предоставя възможност макроикономи

ческият финансово-икономически анализ да се осъществява в след

ните няколко направления: 
проследяване процеса на финансовия оборот (движението на 

финансовите ресурси от формирането на доходите до тяхното 

крайно използване за потребление и натрупване); 

изучаване на основните макроикономически пропорции (съот

ношения); 
оценка влиянието на разпределението и преразпределението 
на финансовите ресурси върху състоянието на институционал

ните единици и секторите на националната икономика; 

изследване на взаимодействието на националната икономика 

с останалия свят. 
Производството е една от основните видове дейности, която се 

измерва в икономиката, като негов резултат са произведените стоки и 

услуги. Сметка „Производство" се съставя за всеки сектор и по от

делни отрасли. За извършването на подробен анализ на производството 

в С Н С при икономическия анализ се използват таблиците „разход-

производство" в които се обвързват и детайлизират в единна схема 

сметките за производството, образуването и използването на доходи

те, отразява се формиралата се система от производствени взаимо

връзки на отраслово ниво, спецификата на първичното разпределение 

и крайното използване на добавената стойност. 

Основните направления на анализа на показателите на сметка 

„Производство" са изследване на пропорциите и изучаване на ди-
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намиката на производството. Данните на сметката позволяват да се 

получи многоаспектна характеристика на структурата и структурни

те изменения на производството. На базата на данните от сводната 

сметка за производството се определя относителният дял на стоките 

и услугите, пазарното и непазарното производство, в общия обем на 

произведените стоки и услуги и в БВП. Показателите от сметка „Про

изводство" дават възможност да се анализира данъчната система, 

да се изследва данъчната емкост на производството на базата на 

съпоставяне на показателите за размера на данъците с показателите 

за резултатите от производството. Данните от сметка „Производство" 

се изпоолзват за изследва не на ефективността на производството на 

основата на съпоставяне на показателите за резултатите от произ

водството с тези за производствените разходи и по-конкретно с про

междутъчното (междинното) потребление.Отношението на БВП към 

трудовите разходи характеризира обществената производителност на 

труда. В качеството на показатели, характеризиращи разходите на 

жив труд, могат да бъдат използвани показателите за броя на заетите 

в производството, отработеното работно време или заплащането на 

труда (последният показател може да се извлече от сметка „Форми

ране на доходите"). 

Отношението на Б В П към съвкупните разходи на труд и капи

тал, изразени чрез общия обем на междинното потребление, потреб

лението на основен капитал и разходите на жив труд, характеризира 

обема на крайния резултат от производството, падащ се на единица 

разходи и представлява обобщаващ показател за равнището на ико

номическата ефективност на производството. 

Друго важно направление на макроикономическия анализ на по

казателите от сметка „Производство" е анализът на тяхната динами

ка, изследване влиянието на различните фактори върху резултатите 

от производствената дейност. 

В зависимост от вида на връзките на резултативния показател с 

определящите го фактори, тяхното влияние се изследва с помощта на 

методите на индексния факторен анализ или посредством методите 

на регресионно-коррелационния анализ. Различните производствени 

функции, отразяващи зависимостта на резултативния показател с про

изводствените фактори, съставляват основният блок на иконометрич-

ните модели, използвани за анализ и прогнозиране развитието на ико

номиката като цяло. 

На основата на балансиращата статия от сводната сметка „Про

изводство" (БВП и чистият вътрешен продукт) се изчисляват раз-
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лични аналитични показатели, например показателят „чист вътрешен 
продукт на човек от населението", характеризиращ жизненото равни
ще на населението и прилаган при международните сравнения. 

Сметките за разпределение на доходите, обхващащи както 

първичното, така и вторичното разпределение на доходите, дават ин

формация, необходима за разработване на фискалната държавна по

литика. Анализът на тези сметки показва чистото преразпределител-

но влияние на трансферите и доходите от собственост върху нацио

налната икономика. 

По отношение на макроикономическия анализ на данните от 

сметка „Формиране на доходите" може да се откроят две основ

ни направления: структурен анализ и изследване динамиката на пока

зателите от сметката. 

Определянето на относителния дял в общия обем на Б В П на 

заплащането на труда на наемните работници, изплатените чисти данъ

ци, печалбата и смесеният доход, позволява да се анализира структу

рата на Б В П по фактории доходи, да се изследва процесът на форми

ране на печалбата, държавната данъчна политика. 

Показателите на сводната сметка „Формиране на доходите" дава 

възможност да се получи оценка относно заплатоемкостта на Б В П на 

базата на съпоставянето на заплащането на труда с БВП. 

Самостоятелно направление на макроикономическия анализ може 

да представлява изследването на структурата на трудовите доходи: от

носителен дял на плащанията в парична и натурална форма в заплащане

то на труда на наемните работници; относителен дял на заплащането на 

труда на различните категории работници; съотношение на работната 

заплата на ръководителите на предприятията и на другите категории ра

ботници, относителният дял на скритото заплащане на труда. 

Особено направление представлява анализът на основните по

казатели на сметка „Формиране на доходите", преизчислени на един 

зает и на един жител на страната. 
Анализът на динамиката на показателите на сметката дава 

възможност да се опишат основните тенденции в разпределителните 

процеси, да се определят структурните изменения в разпределението 

на доходите, да се изследва изменението във времето на ефективно

стта от използването на живия труд (на базата на анализ на съотно

шението на темповете на растеж на Б В П и заплащането на труда), да 

се изучи съотношението на темповете на растеж на заплащането на 

труда и печалбата, а така също да се решат много други аналитични 

задачи. 
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Основните направления на анализа на сметка „Разпределение 

на първичните доходи" могат да се дефинират в следните насоки: 

анализ на структурата на Б Н Д по видове първични доходи; 

анализ на съотношението на БНД, измерващ потока на първич

ните доходи, получени от резиденти, и БВП, измерващ потока 

от стоки и услуги, произведени от резиденти (т.е. сравнение 

на балансиращата статия на сводната сметка „Производство" 

и сметка „Разпределение на първичните доходи"); 

анализ на динамиката на показателите на сметката в номи

нално и в реално изражение, определяне на тенденциите в из

менението на обема и структурата на получените от резиден-

тите първични доходи. 
Първичните доходи (заплащане на труда, печалба, смесен до

ход, данъци върху производството и вноса, доходи от собственост) се 

разглеждат в СНС'2008 като доходи, получени от икономическите 

единици под формата на възнаграждения за тяхното участие в проце

са на производството. В резултат от по-нататъшното преразпределе

ние на получените доходи се формират разполагаемите (крайните) 

доходи. 
Данните от сметка „Вторично разпределение на доходи

те" позволяват да се определи съвкупното платежоспособно търсене 

на стоки и услуги, потребителският потенциал на пазара, неговата 

емкост, както и да се изследва ролята на текущите трансфери за фор

мирането на разполагаемия доход. 
Показателят за разполагаемия доход на човек от населението е 

най-общ показател за качеството на живот на населението. При ана

лиза на динамиката на жизненото равнище на населението се използ

ват показателите за разполагаемите доходи в номинално и реално из

ражение. 
Сметките за използване на доходите показват обема на по

требление на домакинствата за тяхна собствена сметка и размерите 

на разходите за потребление, на държавните учреждения и на нетъргов

ските организации. Основно направление при анализ на сметките за 

използване на доходите е изучаването структурата на разполагаемия 

доход по направления или форми на използване. Сметките позволяват 

да се изследва най-важната стопанска пропорция между крайното по

требление и спестяването, както и тенденциите на нейното изменение. 

Данните от сметките по използване на доходите дават възмож

ност да се изследва зависимостта между потреблението и спестява

нето от доходите и другите фактори, както и да се изчислят показате-
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ли, характеризиращи средната и пределната склонност към потреб

ление и спестяване. 
Анализът на динамиката на крайното потребление задължител

но се предшества от преоценка на този показател по постоянни цени. 

В анализа на показателите на сметките за първичното разпреде

ление, преразпределение и използване на доходите се прилагат всич

ки основни методи и показатели, разработени от статистиката. 

Следваща група сметки това са тези за натрупването, отразява

щи потоците, свързани с измененията в активите. Към тях се отнасят 

следните три сметки: сметка „Операции с капитала", „Финан

сова сметка" и сметка „Други изменения в активите", Те се 

съставят за всеки сектор и за икономиката като цяло. Сметките за 

операциите с капитала съдържат информация за инвестициите и по

казват кои сектори имат спестяване и колко влагат в натрупване на 

капитала. Тази информация е много важна за изработване на инвес

тиционната държавна политика. 
Сметките за операциите с капитала позволяват да се проучи про

цеса на натрупване в икономиката, формирането на ресурсите от не-

финансови активи и източниците за тяхното финансиране. Анализът 

на сметките за операциите с капитала в комплекс с предходните смет

ки позволява да се изчисли крайният финансов резултат от икономи

ческата дейност на резидентите и определящите го фактори. Комп

лексното използване на показателите от сметките за операциите с 

капитала и финансовата сметка дава възможност да се проведе под

робен анализ на инвестиционната дейност, да се определи общият обем 

на инвестициите във всички видове активи и тяхната структура, как

то и да се изследват настъпилите структурни изменения. 

Сметка „Стоки и услуги" съдържа информация за формира

нето на ресурсите от стоки и услуги чрез тяхното производство и внос, 

а така също за тяхното използване за целите на междинното потреб

ление, крайното потребление, натрупването и износа. Сметката се 

съставя на базата на данни от другите национални сметки. Така на

пример от сметка „Производство" се пренасят данните за произведе

ните стоки и услуги, междинното потребление, данъците върху про

дуктите; от сметка „Използване на разполагаемия доход" - крайното 

потребление; от сметка „Операции с капитала" - брутното натрупва

не; от външноикономическата сметка „Стоки и услуги" - износа и 

вноса на стоки и услуги. 
Като се сравняват данните от двата раздела на сметката, се 

определят грешките в изчисленията, т.е. статистическата разлика, 
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която на практика се счита за допустима, когато е в границите до 5 % 
от БВП. На основата на сметка „Стоки и услуги" може да бъде из

числен Б В П по два от познатите методи: производственият метод и 

методът на крайното използване. 

Данните от сметка „Стоки и услуги" позволяват да се опреде

лят и анализират основните макроикономически пропорции и техните 

изменения. 

Неотделима част от С Н С е също така балансът на активите 

и пасивите, съставян за всеки сектор на икономиката и общо за стра

ната. Анализът на данните от баланса следва да се извършва в две 

основни направления: изучаване на структурата и динамиката на по

казателите от началния и заключителния баланс. В анализа на балан

са задължително се използват показателите за структурата на запа

сите в началото и в края на годината, входящите и изходящите пото

ци, водещи до изменение на запасите. При анализа на баланса полез

ни се оказват показателите, характеризиращи отношенията „запас" 

към „поток" и „поток" към „запас" Именно на базата на тези най-

общи принципи за построяване на аналитичните показатели от балан

са на активите и пасивите са основани подходите за изчисляване на 

специфичните производни показатели, характеризиращи структурни

те съотношения между различните елементи на баланса, използвани 

във финансово-икономическия анализ. 

* * * 

В заключение може да се обобщи, че С Н С е основен източник 

на информацията за нуждите на макроикономическия анализ, а впос

ледствие за разработването на прогнози и стратегии за социално-ико-

номическото развитие на страната. В настоящия доклад са очертани 

насоките относно ролята и мястото на С Н С при провеждането на 

макроикономическия анализ, като особено внимание е отделено на 

главните направления при използването на информацията от основни

те национални сметки - „Производство", „Формиране на доходите", 

„Разпределение на първичните доходи", „Вторично разпределение на 

доходите", „Финансова сметка" „Операции с капитала", „Други из

менения в активите", „Стоки и услуги", „Баланса на активите и паси

вите". 
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ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ - АНАЛИЗ 

И ПРОГНОЗИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2012-2014 Г. 

Доц. д-р Стефан Стефанов 

Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов 

Резюме 

Оновна цел на управлението на всяка икономика е постигането на 

устойчив растеж на обема на производството, което означава постигане 

на увеличена производителност на труда и нараснал брой работни места; 

нарастващо количество и качество на произвежданите блага; растящи 

доходи за населението; подобрен жизнен стандарт. 

В работата са използвани подходи и методи, които са приложими за 

настоящите условия на страната ни в условията на криза. На основата на 

публикувани данни в Статистически годишник и сайтове на 1п1ете1 за брут

ния вътрешен продукт (БВП) е извършен анализ на изменението на БВП за 

периода 2005-2010 г. Направени са прогнози за очакваното изменение на 

икономическия растеж: на страната ни за 2012-2014 г., а за сравнение са 

приведени и данни за избрани съседни страни. 

Ключови думи: икономически растеж:; брутен вътрешен продукт. 

България постигна сравнително добра макроикономическа ста

билизация през последните двадесет години в условията на сложен и 

противоречив преход към пазарна икономика. Стигна се до отрица

телни темпове на растеж, до нарастване на безработицата и до обед

няване на населението за известен период вследствие на съпровож

дащата го структурна криза. 
Целта на работата е да се извърши анализ на състоянието за 

периода 2005-2010 г. и да се направи прогноза за развитието на брут

ния вътрешен продукт (БВП) за страната и съседни страни за перио

да 2012-2014 г. по данни от Статистически годишник и Шегпет. чрез 

използването на методи, приложими за настоящите условия на стра

ната ни като член на Европейския съюз. 

I 

Развитието на различни частни процеси като: производствената 

дейност на коя да е фирма, поведението на отделно взето домакин

ство, промяна на цените под въздействието на търсенето и т.н. напълно 
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основателно привлича вниманието на изследователите при изучава

нето на стопанството на коя да е страна. Стопанската практика се 

подпомага от представителите на икономическата мисъл чрез фор

мирането на редица конкретни предложения за усъвършенствуването 

й, както и за решаване на отделни нейни проблеми. 

В развитието си стопанствата на отделните страни често пости

гат успехи, но срещат и някои затруднения, които водят до хаос и 

диспропорции. Възможно е стопанство, показващо растеж за някакъв 

период, през следващ период да изпадне в регрес и обратно. От тук 

се поражда необходимостта от изучаване на основни икономически 

съвкупности: брутен вътрешен продукт, капитални вложения, трудова 

заетост, цени, потребление. При нарушаването на съотношенията 

между тези съвкупности се стига до редица смущения, които се на

блюдават при функционирането на стопанските единици. 

Понастоящем значително развитие постигна изследването на ко

личествените зависимости посредством разработване и експеримен

тиране на множество модели, очертаващи насоките на бъдещите им 

изменения. 
При анализа на икономическото развитие на страната обиковено се 

изправяме пред необходимостта към съществуващата концепция да бъдат 

поставени най-често две изисквания: очертаване характеристика на съще

ствените фактори във взаимната им обвързаност и показването на нова

торски елементи в нея. Едното от тези изисквания няма да се осъще

стви, при условие, че не се разработи макроикономически модел, просле

дяващ промените в основните зависимости на националната икономика. 

Прогресът в социалната сфера зависи до голяма степен от ико

номическия растеж. По тази прчина от него са заинтересувани всич

ки страни, както за осигуряване заетост на населението, така и за 

повишаване на жизненото равнище на това население. 

Особено значение в икономическата теория се отделя на темпо

вете на икономически растеж, на причините за различията в темпове

те на растежа в различните страни и за различни периоди. Съществе

но място заемат както темповете на прираст на брутния вътрешен 

продукт, така и средногодишните му темпове на прираст на човек от 

населението. Факторите, стимулиращи икономическия растеж са 

свързани с възможността за увеличаване на количеството на ресур

сите или факторите на производството и повишаване на тяхната про

изводителност. В три направления се осъществява групирането на 

факторите на икономическия растеж: фактори на търсенето, фактори 

на предлагането и фактори на разпределението. 
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Всички източници, които осигуряват дългосрочното нарастване 
на съвкупното производство, са фактори на икономическия растеж: 

трудът чрез приложение на нови знания на работната сила; 

земята; 

природните ресурси; 
капитала чрез поддържане на по-високи норми на натрупване. 

Темпът на нарастване на брутният вътрешен продукт е всеприз

ната мярка на икономическия растеж. Получава се като сума от про

изведените в страната и оценени по пазарна стойност крайни стоки и 

услуги за даден период (най-често година), без да се правят отчисле

ния за подмяна на дълготрайните активи. Следователно представля

ва стойностен израз на производството и включва единствено пазар

ната цена на крайния продукт. Стоките и услугите се потребяват как

то в страната, така и извън нея. 
Като един от най-важните показатели и фактори за развитие на 

човешкото общество брутният вътрешен продукт се счита един от най-

точните индикатори, показващи информация за настъпващите промени 

в стопанската дейност на една страна. Следователно особена актуал

ност има равнището на брутния вътрешен продукт и се използва за 

показател, позволяващ сравняване на икономическото развитие във 

времето и по отношение на отделните страни към даден момент. 

За брутния вътрешен продукт могат да се посочат и някои недо

статъци: при него не се отчита „икономиката в сянка", не се вземат 

под внимание промените в качеството на произвежданите стоки и 

услуги, не се отчита по пазарна оценка продуктът на натуралното сто

панство, няма съобразяване със страничните и вредни ефекти от дей

ността на производството, не се разкриват несъвършенства, предиз

викани от промени в структурата на производството и въвеждане в 

производство на нови артикули. 
Придаващите нов характер на икономиката количествени изме

нения, се характеризират чрез икономическия растеж на брутния вътре

шен продукт. Така не остава изолиран от промените с качествено ес

тество. Същият се влияе от степента на оползотворяването на ресур

сите при производственото им потребление. Върху него намират от

ражение дори промени от социален характер. Икономическият рас

теж е неотделим от факторите, които го предопределят. Затова същите 

могат да се класифицират като: географски дадености; количество и 

качество на човешкия фактор; институционални структури, система 

на управление; капитални вложения; технически прогрес; междуна

родно сътрудничество. 
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Икономическите връзки между страните се облекчава от задъ

лбочаващото се сътрудничество по между им. В този смисъл иконо

мическото сътрудничество се оказва съществен фактор за растежа. 

Така чрез него се преодоляват ограниченията от гледна точка на де

фицитността на ресурсите и на стопанското пространство. 

Например, приносът на нетния износ за изменението на БВП се 

подобри през периода януари-септември 2008 г. главно поради посте

пенното забавяне на темпа на реален растеж на вноса. В този период 

растежът на Б В П отбеляза ускоряване и осъществи ръст от 7 % в 

реално изражение. Ефектите от световната икономическа криза през 

последното тримесечие на 2008 г. се отразиха и на България и това 

доведе до забавяне на растежа на Б В П до 3,5%. Като основни факто

ри може да се посочат спад в износа на стоки и услуги и забавяне на 

индивидуалното потребление. Така за посочената година Б В П нарас

на като цяло с 6%. 

През 2009 г. продължи негативното развитие, при което за пери

ода януари-септември БВП отбеляза спад от 4,7% поради ограниче

ното вътрешно търсене. Външният сектор реализира положителен 

принос за икономическия растеж за същия период поради значител

ния реален спад на вноса от 2 3 % спрямо износа от 12,8%. 

С темпове от над 2 0 % растяха инвестициите през периода 2004-

2008 г. като в края на периода достигнаха 33,4% от БВП. Ниските 

данъчни ставки и евтината работна ръка бяха основна причина за 

настъпилата инвестиционна експанзия. Но през 2009 г. се наблюдава 

спад на инвестициите с 33,1 % главно поради ограничените финансови 

ресурси и несигурната икономическа среда в света. По данните от 

таблица 1 се вижда, че намалението на Б В П продължи и през 2010 и 

2011 г. 

Динамиката на брутния вътрешен продукт за периода 2005-2010 

г. по цени и курс на долара за съответната страна е представен в 

таблица 1. В нея за България и за избрани съседни страни: за Сърбия,, 

Гърция, Турция, Македония, са приведени данни за сравнение. Данни

те са графично представени на графика 1. 
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Таблица 1 

Брутен вътрешен продукт 

(по цени и курс на долара за съответната страна)
1 

(в млд. 118Б) 

Страни\Год. 

България 

Сърбия 

Гърция 

Турция 

Македония 

2005 

28,8951 

25,2344 

240,0757 

482,9798 

5,9858 

2006 

33,2092 

29,2211 

262.0526 

530,9001 

6,5605 

2007 

42,1137 

38,9521 

304.8994 

647,1551 

8,1548 

2008 

51.8249 

47,7606 

341,1877 

730,3375 

9.8340 

2009 

48,5678 

40,1477 

321,7952 

614,5539 

9,3136 

2010 

47.7145 

38,4232 

301,0832 

734,3645 

9,1845 

Графика 1 

За проследяване на вида на изменение на БВП за периода 2005-

2010 г. само за България, данните са графично представени на графика 2: 
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Сп. „Бюджетът", 2005-2010. БНБ, София. 
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Нека направим анализ на изменението на БВП за България, за 

периода 2005-2010 г. от показаните в таблица 1 данни. Установяваме, 

че има: нарастване на БВП с 14,9% за 2006 г. спрямо 2005 г., нара

стване на БВП с 26,8% за 2007 г. спрямо 2006 г., нарастване с 23,1% 

за 2008 г. спрямо 2007 г., след което започва намаляване на БВП с 

6,7% за 2009 г. спрямо 2008 г., и също намаляване на БВП с 6,7% за 

2010 г. спрямо 2009 г. 
Щ е направим анализ на изменението на БВП за Сърбия, за пери

ода 2005-2010 г. от показаните в таблица 1 данни. Установяваме, че 

има: нарастване на БВП с 15,8% за 2006 г. спрямо 2005 г., нарастване 

на БВП с 33,2% за 2007 г. спрямо 2006 г., нарастване с 22,6% за 2008 

г. спрямо 2007 г., след което започва намаляване на БВП с 18,9% за 

2009 г. спрямо 2008 г, и също намаляване на Б В П с 4,5% за 2010 г. 

спрямо 2009 г. 
По същия начин ще направим анализ на изменението на БВП за 

Гърция, за периода 2005-2010 г. от показаните в таблица 1 данни. Ус

тановяваме, че има: нарастване на БВП с 9,2% за 2006 г. спрямо 2005 

г, нарастване на БВП с 16,4% за 2007 г. спрямо 2006 г, нарастване с 

11,9% за 2008 г. спрямо 2007 г, след което започва намаляване на 

БВП с 6,0%> за 2009 г. спрямо 2008 г.,.и също намаляване на БВП с 

6,9% за 2010 г. спрямо 2009 г. 
По същия начин ще направим анализ на изменението на БВП за 

Турция, за периода 2005-2010 г. от показаните в таблица 1 данни. Ус

тановяваме, че има: нарастване на БВП с 9,7% за 2006 г. спрямо 2005 

г., нарастване на БВП с 21,9% за 2007 г. спрямо 2006 г, нарастване с 

12,9% за 2008 г. спрямо 2007 г., след което започва намаляване на 

БВП с 18,8% за 2009 г. спрямо 2008 г., и нарастване на БВП с 19,5% за 

2010 г. спрямо 2009 г. 
По същия начин ще направим анализ на изменението на БВП за 

Македония, за периода 2005-2010 г. от показаните в таблица 1 данни. 

Установяваме, че има: нарастване на БВП с 9,6% за 2006 г. спрямо 

2005 г, нарастване на БВП с 24,3% за 2007 г. спрямо 2006 г, нараства

не с 20,6% за 2008 г. спрямо 2007 г., след което започва намаляване на 

БВП с 5,6% за 2009 г. спрямо 2008 г., и също намаляване на БВП с 

1,4% за 2010 г. спрямо 2009 г. 

II 

Нека на основата на данни за БВП по данни от таблица 1 за 

избраните страни направим прогноза за развитието му за следващите 

три години. Щ е използваме метода на най-малките квадрати за из-
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глаждане на емпиричните данни по линейна (права) и квадратна фун

кция (парабола) за прогнозиране развитието на брутния вътрешен про

дукт за България и избраните съседни страни за периода 2012-2014 г. 

Прилагайки методологията му за БВП за България се получава ли

нейната функция у=4,28.х-27,07, при която средната квадратична греш

ка е 5=4,89 и квадратната функция у=-1 ,ЗЗ.х
2
+13,6.х+14,7 и 5=2,39. По-

малката стойност на з при изглаждане по парабола показва, че ще 

бъдат по-точни предвижданията по квадратна функция. Чрез нея по

лучаваме прогнозните резултати за БВП общо за страната: у
2012

=38,38 

милиарда И8Б, у
70П
=29,40 милиарда 1130, у

2014
=17,7 милиарда Ш Б , 

които показват тенденция на намаляване на БВП за периода 2012-

2014 г. От тук следва, че влиянието на световната криза е съществе

но негативно. 

Прилагайки същия подход прогнозните резултати за БВП са: 

за Сърбия: у
?012
=23,1 милиарда 118Б,у

20Г
= 19,5 милиардаи8Б, 

у
?014

=12,4 милиарда 118Б, които показват тенденция на на

маляване на БВП за. периода 2012-2014 г. От тук следва, че 

влиянието на световната криза ще е съществено и за Сърбия. 

за Гърция: у
?ор
=218,7 милиарда Ш Б , у

20]3
= 148,1 милиарда 

1180, у
20]4
=63,5 милиарда И8Б, които показват тенденция на 

намаляване на БВП зъ. периода 2012-2014 г. От тук следва, 

че влиянието на световната криза ще е съществено и за 

Гърция. 

за Турция: у
2012

=648,7 милиарда 1180, у
2013

=591,2 милиарда 

Ш Б , у
?014

=514,5 милиарда 1180, които показват тенденция 

на намаляване на БВП за периода 2012-2014 г. От тук след

ва, че влиянието на световната криза ще е съществено и за 

Турция. 

за Македония: У
2012

=
8,7 милиарда Ш Б , У

20|3
=7,2 милиарда Ш Б , 

у
2014
=5,6 милиарда Ш Б , които показват тенденция на нама

ляване на БВП за периода 2012-2014 г. От тук следва, че вли

янието на световната криза ще е съществено и за Македония. 

X X X 

Щ е посочим, че по данни на Н С И в началото на 2012 г. относи

телният дял на разходите за храна в структурата на общия разход 

продължава да бъде висок. В значителна степен това предопределя 

динамиката на разходите на домакинствата и съответно делът на 

останалите групи разходи. Повече от три пъти нарасна относителният 

дял на разходите за електроенергия, вода, горива и жилища поради 
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променящите се нагоре цени. Утвърждаващият се спад на потребле

нието на жизненоважни продукти доведе до влошаване на жизнения 

стандарт на живот и до обедняване на населението. 

Очертаните линии на развитие се очаква да се запазят и през 

останалата част на 2012 г. Това налага, поради очертаващата се тен

денция на намаляване на Б В П за следващите няколко години, обосо

бяването и формирането на нови принципи, които да се прилагат за 

намирането на пътища и възможности за повишаване на жизнения 
стандарт на населението на страната ни. 

378 



ЛОГИЧЕСКИ И ТЕРМИНОЛОГИЧНИ 

НЕТОЧНОСТИ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕТО 

НА „ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА" В БЪЛГАРИЯ 

Доц. д-р Маргарита Ламбова 

Икон ом и чески ун иверситет - Варн а 

Въз основа на многогодишния опит, придобит в процеса на пре
подаване на ..Теория на статистиката", си позволявам твърдението, 
че в издадените в България учебници и учебни помагала от десети
летия се кумулират грешки и неточности, свързани както с наложила
та се у нас статистическа терминология, така и с логиката на попу
лярни статистически измерители и методи. 

Целта на научния доклад е разкриването и аргументирането на 
най-широкоразпространените терминологични и логически неточнос
ти, които се повтарят и възпроизвеждат години наред в голяма част 
от издадените в България учебници по статистика и се нуждаят от 
преосмисляне. 

Изложението не претендира за изчерпателност по отношение на 
разглеждания проблем. В него се поставя акцент върху неточности, 
за които не съществува дискусия в българското академично простран
ство, които се възприемат като неприкосновена даденост, фигурират 
в задължителния минимум от знания, придобит от няколко поколения 
студенти, изучавали „Теория на статистиката" и по този начин се про
ектират в практиката, където предизвикват грешки или безсмислени 
резултати с популярното наименование стъкмистика. 

Разсъжденията са свързани с две основни тематични единици, 
включени под едно или друго наименование във всички учебни про
грами по „Статистика", „Теория на статистиката" и „Въведение в ста
тистиката", предназначени за студенти от икономически ВУЗ: 

1. статистически анализ на емпирични разпределения; 
2. теория на статистическите заключения. 
При представянето на методологията за анализ на емпирични 

разпределения по мое мнение повторение на едни и същи неточности 

се среща основно: 
в използваната терминология; 
в теорията за статистическите измерителни скали; 

- при статистическите средни величини. 
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Още при класификацията на статистическите признаци се въвеж

да понятието вариационен признак като наименование на признаци с 

първично числово изражение на значенията, т.е. на метрираните, още 

количествени признаци. Ако само количествените признаци по същност 

са вариационни и това ги отличава от качествените, още неметрира-

ни, категорийни, тогава последните би следвало да бъдат невариаци-

онни, което противоречи на същността на статистическите признаци. 

За да бъде даден признак статистически, в изследваната съвкупност 

следва да е налице вариация по отношение на значенията му, т.е. той 

трябва да бъде вариационен. В противен случай той се превръща в 

идентификационен за съвкупността, чрез него се определят нейните 

граници, но той не подлежи на изучаване и по същност не е статисти

чески, тъй като всички единици са идентични по отношение на значе

нията му. Следователно всички статистически признаци, по които може 

да бъде изучавана дадена съвкупност са вариационни, независимо 

дали те са количествени или качествени. Следствие на тази логичес

ка неточност в терминологията са понятията „вариационна групиров

ка" и „вариационен статистически ред", които поради същата причи

на не отразяват еднозначно вложеното в тях съдържание. За да е 

възможна групировка, следва да е налице вариация по отношение на 

значенията на признака в съвкупността, т.е. всяка групировка е вари

ационна, същото се отнася и за статистическите редове на разпреде

ление. 

На статистическите измерителни скали обикновено не се об

ръща достатъчно внимание, въпреки че скалирането на статистичес

ките признаци е един от основните критерии при избор на подходящи 

измерители и методи за анализ. Недостатъчните или повърхностни 

знания по отношение на същността и йерархията на статистическите 

скали, както и по отношение на възможностите за трансформация на 

скалирането, са една от причините за прилагане на неподходящи или 

недопустими измерители и методи и оттам за незадоволителното ка

чество на резултатите от подобен анализ. Смисълът и подредбата на 

изложението, свързано с измерителните скали, в много учебници от 

десетилетия са почти идентични, като неточности според мен се на

блюдават в няколко аспекта: 

1. Не се обръща внимание на логиката, свързана с йерархичната 

подредба на измерителните скали, т.е. на нивото на информа

ция за различието между отделните значения на признака, ко

ето се достига при отделните скали, като най ниското ниво се 

изразява в констатиране на различието, второто в установява-
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не на посоката на различието, третото в измерване на абсо

лютния и последното най-високо ниво в измерване на относи

телния размер на различието. 
2. За ординална и рангова скала не се посочва еднозначно, че 

измерват различието между значенията на качествени при

знаци; 
3. Ранговата скала се разглежда преди ординалната, като се 

твърди, че втората е разновидност на първата. В чуждест

ранната специализирана литература
1
 ранговата се разглежда 

като частен случай на ординалната скала, като по този начин 

се подчертава, че първичните означения на подобни признаци 

са словесни и изразяват някаква субективна преценка, която 

изключва възможността за установяване на размера на раз

личието между отделните значения, дори когато са им отре

дени числови рангове. 
4. Като последна, най-силна скала обикновено се посочва интер-

валната, приложима при всякакви количествени признаци. В 

понятието се влага смисълът, който има скалата, срещаща се 

в чуждестранната специализирана литература под наимено

ванието метрична или кардинална. Нямаше да съществува 

проблем, ако наименованието „интервална скала" не съдържа

ше информация за специфична особеност на количествените 

признаци, при които значението 0 не е естествено, а именно, че 

при тях може да бъде измерено единствено абсолютното раз

личие между отделните значения, т.е. да се измери интервалът 

между тях. Следователно интервалната скала не стои на върха 

на йерархията на измерителните скали, тя е подвид на мет

ричната, която от своя страна включва и най-силната - отно

сителната скала, позволяваща измерване както на абсолют

ното, така и на относителното различие между значенията на 

количествени признаци, при които значението 0 е естествено. 

5. Еднопосочната възможност за трансформация на първоначал

ното скалиране (от по-силна към по-слаба скала) обикновено 

не се споменава, като този пропуск в знанията в практиката 

води до опити за трансформиране в обратна посока, най-вече 

1
 ЗасЬз,Ь., Ап§е^апд1е ЗййзИк, Зрлп§ег-Уег1а§ ВегПп, Нек1е1Ъег& Ие\у Уогк, 11. АиЯа§е, 

2004, с. 204-205; Напшщ, ]., 8шШк, Ьепг-ипс! НапоЪисЬ йег ап§е\уапоЧеп 81аизИк, 

01<1епЪоиг§ Уег1а§ МйпсЬеп ТОеп, 2005, с. 17; В1еутй11ег, 1. и др., Йаизпк Гйг 

МПзсЬайзмззепзсЬайкг, Уег1а§ Ргапг РаЬюп МйпсЬеп, 1992, с. 3; ВатЬег§,0.,Рг. 

Ваиг, 81аизйк, ОШепЬоиг§ Уег1а& 2002, с. 7. 
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преминаване от рангова към метрична скала, т.е. приложение 

на измерители и методи, подходящи единствено за количестве

ни признаци, при изследване по ординалноскалирани качестве

ни признаци, които чрез ранжиране на значенията по форма 

наподобяват количествените. Метаморфозата е само външна 

- качественият признак не се превръща в количествен, само 

защото значенията му са получили числови наименования. Ран-

гово скалираните признаци са качествени, тъй като не е 

възможно количественото измерване на вариацията на значе

нията, според Наггип§
2
 „абсолютната разлика между значения

та не може да бъде интерпретирана" 

Неточностите по отношение на статистическите средни вели

чини, които се повтарят многократно в учебници и учебни помагала, 

отчасти произтичат от това, че не се обръща достатъчно внимание 

на логическата връзка между скалиране на признаците и възможнос

тите за определяне на център на разпределение. Това води до опити 

за трансформиране на слаба в силна скала, като средни, подходящи 

единствено за количествени признаци, се използват за осредняване на 

значенията на качествени. Приложението на средните алгебрични 

величини изисква количествена измеримост на осредняваните вели

чини, за която естествената подреденост и възможността за ранжи

ране са необходимо, но не и достатъчно условие. Количественото из

мерване е свързано с отчитане на абсолютната разлика между вели

чините. Следователно средните алгебрични, в частност средната арит

метична, е смислено да се използват за осредняване единствено на 

количествени, т.е. метрично скалирани признаци, което изрично се 

споменава в много от авторитетните чуждестранни учебници
3
. В ста

тистическата методология не съществува научна обосновка за утвъ

рдилото се в практиката осредняване чрез средна аритметична на 

значенията на определени рангово скалирани признаци, като напр. ус

пех и качество. Средният ранг, изчислен като средна аритметична, 

може да характеризира в известна степен съвкупността, само когато 

е цяло число и съвпада с едно от значенията на признака, всяка друга 

междинна величина би следвало да се възприема като абстрактна 

2
 Нш1ип& 1, 8*аЙ5Йк, ЬеЬг-ип<3 НапоЪисЬ йег ап§е^ап(Йеп 81айзйк, 01с1епЬоиг§ Уег1а§ 
МйпсЬеп Шеп, 2005, с. 17. 

3
 НагШп§, ]., ЗШгзИк, ЬеЬг-ипс! НапсНшсЬ с!ег ап§ешапскеп ЗшИзйк, ОШепЬоиг§ Уег1а§ 

МйпсЬеп Меп, 2005, с. 31; ВатЬег§, С , Рг. Ваиг, ЗшИзИк, ОМепЬоиг§ Уег!а§, 2002, 

с. 17; УоВ, ̂ ., ТазсЬепЬисЬ дег З^айзйк, РасЬЬисЬуег1а§ Ье1р21§, 2004, с. 115; РаЬгте1г, 

Ь. и др., 81аизйк, 5рпп§ег Уег1а§, 2004, с. 53; В1еутй11ег, I. и др., 81аизпк Гиг 
МЛзсЬайзмззепзсЬаМег, Уег1а§ РгапгРаШеп МйпсЬеп, 1992, с. 13. 
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конструкция, тъй като не може да оъде установено какво точно пред
ставлява абсолютната разлика между нея и отделните възможни ран
гове. За съжаление в български учебни помагала по статистика фи
гурират примери, в които се търси средна аритметична от разпреде

ления, формирани на базата на рангово скалирани признаци - най-че

сто под формата на среден успех, което противоречи на изискванията 

на статистическата методология. 

Логически парадокс представлява срещащата се дори в по-нови 

български учебници т.нар. средна аритметична величина на катего-

рийни признаци, при която числовите кодове на двете значения на ди-

хотомен признак, които не изразяват нищо друго освен наличие на 

различие, се заместват във формулата за средна аритметична пре

теглена и се твърди, че средната съвпада с относителния дял на еди

ниците със значението на признака, получило условен код 1. Безсмис

лието на подобна величина се забелязва още при опита за нейната 

интерпретация: средната от два условно въведени числови кода се 

намира някъде между тях. При положение, че тези кодове не изразя

ват нито посока, нито размер на различието между значенията, а от

разяват единствено съществуването на различие, то интервалът между 

тях не съдържа абсолютно нищо, следователно не може да съдържа 

и т.нар. средна. При промяна или размяна на кодирането ще се проме

ни и т.нар. средна, без да са настъпили промени в разпределението. 

Степента на безсмислие според мен не е по-малка отколкото на вели

чината, получена като средна аритметична от условно въведени ко

дове на държавите, чийто граждани са например трима герои от анек

дот - българин, руснак и германец. Ако България е получила код 1, 

Русия код 2, Германия код 3, то средното гражданство на тримата при 

подобна логика би следвало да е руско. 

Следва да бъде подчертано, че съществуват и други неточности, 

свързани с представянето на теорията за статистическите средни, кои

то според мен са по-малко значими и поради ограниченията, наложени 

на обема на изложението, тук не могат да бъдат коментирани. 

Позволявам си да твърдя, че за съжаление нивото на предста

вяне на теорията на статистическите заключения в българските учеб

ници и учебни помагала като цяло не е високо. Наблюдават се много 

логически и терминологични грешки и неточности. Според мен една 

от причините е начинът за поднасяне на тази материя, който в много 

случаи наподобява формален алгоритъм, като не се обръща достатъ

чно внимание на логическите връзки и същността на използваните 

измерители от гледна точка на вероятностния модел, на който се ос-
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новава даден извадков статистически метод. Обстойното разглеж

дане на най-често допусканите в български учебници по статистика 

неточности, свързани със статистическите заключения, ще бъде пред

мет на самостоятелно изследване. 

Тук ще бъде обърнато внимание само на едно понятие: „репре

зентативна, т.е. представителна извадка", което фигурира като сино

ним на случайна извадка в почти всеки български учебник по стати

стика, включително в глави от учебници, чийто автор съм аз. При 

подготовката на учебния материал за преподаваната от мен дисцип

лина „Статистически заключения" се наложи да преосмисля стано

вището си по отношение на представителността на случайната из

вадка. 
Широко разпространено е мнението, че случайната извадка задъ

лжително е представителна, както и обратно - че за да бъде предста

вителна, извадката следва да бъде излъчена чрез случаен подбор. 

Оказва се обаче, че понятието „репрезентативност" не е едноз

начно дефинирано в специализираната литература. Най-общо то се 

приема като свойство на емпирични изследвания, чиито резултати 

могат да се използват за съждения относно генералната съвкупност, 

като тези изследвания се базират както на случайни, така и на пред

намерени извадки. Често използваният термин „представителна из

вадка" не е специализирано научно понятие, той се използва основно в 

практиката във връзка с различни по вид и логика извадкови изслед

вания. 
Според УОП аег Прре и ЮаагоЪа

4
 концепцията на „представител

ната" извадка се различава съществено от концепцията на случайна

та извадка, т.е. между случайна извадка и „представителна" извадка 

не може да се постави знак на равенство. Интуитивната концепция за 

репрезентативност двамата автори обобщават по следния начин: 

„..формирането на извадката трябва да бъде осъществено така, че 

въз основа на резултатите от извадковото изследване да са възможни 

максимално точни и сигурни заключения относно свойствата на 

съвкупността, т.е. извадката трябва с голямо приближение да възпро

извежда разпределението по изучаваните признаци в съвкупността. 

Това е възможно само, когато тя е правдиво нейно отражение, т.е. 

умалено копие на съвкупността.... Обобщаващо може да се твърди, 

че според общоприетата терминология представителност на извадка 

е налице, когато структурата по определени признаци е подобна на 

4
 РеГег УОП с!ег 1лрре, Апс1геаз К1ас1гоЬа: К.ергазеп1а1мШ УОП ЗйсЬргоЪеп. 1п: Магкейп§. 

2002,2РР24, 5. 139-145. 
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тази в генералната съвкупност. Според редица автори от това следва, 

че само въз основа на подобна извадка могат да се правят заключе

ния относно съвкупността." Това би означавало, че всички различа

ващи се една от друга случайни извадки с обем п, които е възможно 

да бъдат излъчени от дадена съвкупност, следва да възпроизвеждат 

нейната структура и особености, т.е те трябва да са почти идентич

ни. Подобно изискване обаче противоречи на логиката на случайния 

експеримент, следователно и на случайния подбор. Ако напр. бъде 

излъчена случайна извадка от текущото производство, включваща 

100 изделия и се знае, че делът на некачественост възлиза на 10%, то 

тогава тя ще бъде представителна, ако възпроизвежда структурата 

на съвкупността, т.е в нея са налице около 10 некачествени единици. 

При биномно разпределение с параметри п = 100 и в = 0,1 вероятнос

тта за получаването на извадка, която повтаря структурата на съвкуп

ността, възлиза едва на 13,2%, а вероятността в извадката процентът 

на некачественост да бъде между 9 и 11 - на 38,2%. Следователно 

преобладаващата част от извадките, които е възможно да се форми

рат при случаен експеримент, няма да са или ще бъдат в много по-

малка степен представителни по отношение на разпределението по 

изучавания признак в съвкупността и може да бъде направен изводът, 

че повечето случайни извадки не са представителни, т.е. те не са 

умалени копия на съвкупността, от която са излъчени. 
Друг съществен пробем при формирането на т.нар. представи

телни извадки е, че подборът на единици трябва да бъде обвързан 

със свойствата на единиците, което също противоречи на логиката на 

случайния подбор и не може да се гарантира при преднамерения под

бор. Стремежът към представителност при използването на случай

ни извадки може да се реализира единствено чрез увеличаване на 

обема на извадката. 
Следва да се обърне внимание и на това, че дефиницията за слу

чаен подбор, която се среща в повечето български учебници е неточ

на и се отнася единствено за неограничен, т.е. прост случаен подбор. 

Надявам се, че направените разсъждения ще предизвикат науч

на дискусия и по този начин ще подпомогнат стремежа за непрекъс

нато подобряване на качеството на преподаване на „Теория на стати

стиката" в българските ВУЗ. 
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ДИНАМИКА НА ОСНОВНИТЕ ИНДИКАТОРИ 

ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

ЗА ПЕРИОДА 1991-2011Г. 

Доц. д-р Красимира Славева 

Стопанска академия„Д. А. Ценов"-Свищов 

В условията на глобализация икономиките не могат да функцио
нират изолирано една от друга, а в съответствие с процесите, протича
щи в световната икономика. Външната търговия се превръща в осно
вен фактор, определящ посоката и темпа на развитие на националната 
икономика. Разширяването на външнотърговските връзки води до на
растване на отвореността на икономиката, която от своя страна оказва 
влияние върху икономическия растеж. Колкото по-силно страната се 
интегрира в световната икономика, толкова повече ще се възползва от 
възможностите на международното разделение на труда и от някои свои 
сравнителни предимства. Основните предпоставки за развитието на 

външната търговия са различията в условията на производството, рав
нището на технологиите и предпочитанията на потребителите. Иконо
мическите, природните и демографските особености на страните в зна
чителна степен определят степента на развитие на външната търговия. 

За периода 1991-2011 г. в икономиката на България настъпват 
редица промени в организацията на икономическите процеси, преструк

туриране на икономиката, либерализация на търговията, приватиза
ция, преход към пазарна икономика, преговори за членство в ЕС и 

приемането на страната в ЕС. Преходът към пазарна икономика в 
България, както и в останалите страни от ЦИЕ, започва о рязко сни

жаване на производството и отрицателен икономически растеж. Този 
процес на снижение е с различна сила и продължителност за отделни
те страни от ЦИЕ, но в България е много силно изразен. 

Цел на настоящото изследване е да се проследи динамиката на 
показателите за международни сравнения във външната търговия на 

България за периода 1991-2011 г. Показателите са разграничени в две 

основни групи - показатели, характеризиращи степента на отвореност 

на икономиката (експортна квота, импортна квота и външнотърговс

ка квота) и показателите, характеризиращи влиянието на външната 

търговия върху икономическия растеж (мултипликатор на износа, ак-
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селератор на износа и пределна склонност към внос). Източник на 

информация за анализа са публикациите „Статистически годишник", 

„Външна търговия" и електронни публикации на Националния статис

тически институт. Използвани са динамични статистически редове 

по съпоставими цени на 2005 г. Въз основа на тях са изчислени темпа 

на прираст на БВП, износа и вноса, мултипликатора на износа спрямо 

БВП, акселератора на износа и пределната склонност към внос. 

Отворената икономика е измерител на степента на международ

но свързване на националното стопанство. Чрез изследване на сте

пента на отвореност на националната икономика се установява учас

тието на националната икономика в международното разделение на 

труда, интеграцията на националната икономика в световното стопан

ство, зависимостта на националната икономика от процесите в све

товната икономика. Основните предимства на отворената икономика 

са задълбочаване на специализацията и кооперирането на производ

ството, рационално използване на ресурсите в зависимост от степен

та на ефективност, разпространение на световния опит чрез система

та на международните икономически отношения, нарастване на кон

курентоспособността на фирмите и националната икономика. 

В доклада се изследва степента на отвореност на българската 

икономика за периода 1991-2011 г, чрез показателите експортна кво

та, импортна квота, външнотърговска квота и коефициента на зависи

мост от външната търговия. От изменението на показателите екс

портна и импортна квота (фиг. 1) се вижда, че след 2000 г. импортната 

квота започва значително да надвишава експортната квота. Графич-

Фиг. 1. Динамика на експортната и импортната квота 

на Р. България за периода 1991-2011 г. 
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ните образи на измерителите на степента на отвореност за периода 

1991-2011 г, показват разнопосочни промени в посоката на измене

ние, които свидетелстват за нестабилността на икономиката. Пери

одът от 1991-1998 г. обхваща години, в които страната започва отва

ряне към световната икономика, излиза на нови пазари, губи традици

онни пазари, преживява редица сътресения и кризи. 

За периода 1998-2008 г. икономиката на България се развива възхо

дящо с икономически растеж от 5-6% годишно, като реалният БВП на

раства с около 65%. Средногодишният темп на прираст на Б В П в Бълга

рия е 5,5%о, а за страните от Еврозоната е 1,5%. В този период нараства 

икономическата активност, подобрява се бизнес-климатът, разширяват 

се външноикономическите връзки и се увеличават чуждестранните ин

вестиции. За периода 2000-2008 г. е характерно нарастване на експортна

та и импортната квота, като значително по-високо е нарастването на 

импортната квота. До третото тримесечие на 2008 г. българската иконо

мика се развива както в предходните години, отново има положителен 

икономически растеж, макар и по-малък, но за криза все още не може да 

се говори. През четвъртото тримесечие на 2008 г. тези процеси се задъ

лбочават и именно то се счита за начало на кризата в България. 

Спадът в индустриалното и селскостопанското производство 

довежда до нарастване на вноса. През изследвания период се наблю

дава нарастване на вноса както на потребителски стоки, така и на 

суровини, материали, инвестиционни стоки и енергийни ресурси. Ре

зултат от по-бързото нарастване на вноса в сравнение с износа, е не

прекъснато нарастващото отрицателно търговско салдо (фиг. 2). 

Фиг. 2. Динамика на износа, вноса и търговското салдо 

на Р. България за периода 1998-2011 г. 
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Нарастването на вноса не може да се определи само като отри

цателно явление, защото чрез внос се осигуряват суровини и енергий

ни ресурси, без които не е възможно функциониране на националната 

икономика. Нарастването на вноса на инвестиционни стоки може да 

бъде определено като положително, тъй като се осигуряват необхо

димите машини и съоръжения за обновяване на технологиите за про

изводство, разнообразяване на произвежданата продукция, за пови

шаване конкурентоспособността на националното производство и т.н. 

Търговията с инвестиционни стоки може да се превърне във важен 

лост за стимулиране на производството в страната, за увеличаване на 

износа и за намаляване на отрицателното търговско салдо. Вносът на 

енергийни ресурси и суровини и материали е обективно обусловен от 

ограничените им запаси в страната. Вносът им няма алтернатива, 

поради което отрицателното търговско салдо за тези стокови групи 

ще се запази. Намаляването на отрицателното търговско салдо е 

възможно чрез постигане на изпреварващи темпове на нарастване на 

износа на потребителски стоки и на инвестиционни стоки. 

Темповете, с които нараства износът са по-малки от темповете, 

с които нараства вносът. До 2009 г. се запазва тенденцията за изпре

варващо нарастване на вноса пред износа, което разкрива значителен 

експортен потенциал. Постигането и поддържането на високи темпо

ве на нарастване на износа, е важно условие за постигане на устойчив 

икономически растеж. През 2010 г. темпът на нарастване на износа 

надвишава темпа на нарастване на вноса, което е признак за оживле

ние в българската икономика и увеличаване на производството. На

растването на стойностния обем на износа е резултат от ефективното 

използване на конюнктурата на международните пазари и използване 

на експортния потенциал за определени групи стоки. 
За изследвания период най-малки изменения се наблюдават в 

темпа на прираст на Б В П (таблица 1.). От 1998 г. до 2008 г. темпът на 

прираст на Б В П е положителен и нараства, което показва, че в този 

период българската икономика е във възход и проведените реформи 

след 1997 г. дават резултат. Отрицателният икономически растеж през 

2009 г. е следствие от започналата световна финансова криза, която 

доведе до спад в производството, намаляване на разполагаемите до

ходи, намаляване на инвестициите, намаляване на бюджетните прихо

ди и др. 
През анализирания период динамиката в износа и вноса е значи

телна което се подкрепя от изчислените темпове на прираст на изно
са и вноса по съпоставими цени от 2005 г. Темповете, с които нара-
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ства износът са слаби и са по-ниски от темповете, с които нараства 

вносът. До 2009 г. се запазва тенденцията за изпреварващо нарастване 

на вноса пред износа, което означава, че трябва да продължи структур

ната реформа в икономиката, да се използва рационално експортния 

потенциал и да се стимулира развиването на експортно ориентирани 

производства. През 2010 г. и 2011 г. темпът на нарастване на износа 

надвишава темпа на нарастване на вноса, което е признак за оживление 

в българската икономика, нарастване на производството и БВП. 

Таблица 1 

Изменение на показателите за икономически растеж 

и външната търговия на Р. България за периода 1996-2009 г. 

Години 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Темп на 

прираст на 

БВП (%) 

-9,0 

-1,6 

4,9 

2,0 

5,7 

4.2 

4,7 

5,5 

6,7 

6,4 

6,5 

6,4 

6,2 

-5,5 

0,4 

1,7 

Темп на 

прираст на 

износа (%) 

-1,0 

14,8 

27,8 

-4,6 

-15,9 

6,0 

9,8 

10,6 

11,9 

-17,5 

50,7 

6,1 

3,0 

-11,2 

14,7 

12,8 

Темп на 

прираст на 

вноса(%) 

-7,0 

5,7 

48.5 

5,7 

-9,5 

14,3 

6.8 

16,7 

13,9 

-7,6 

47,7 

9,6 

4,2 

-21,0 

2,4 

8,5 

Мулти

пликатор 

на износа 

9,0 

-0,1 

0,2 

-0,4 

-0,4 

0.7 

0,5 

0,5 

0,6 

-0,4 

0,1 

и 
2,1 

0,5 

0,03 

0,1 

Акселе-

ратор на 

юноса 

0,1 
-9,0 

5,7 

-2,3 

-2,8 

1,4 

2,1 

1,9 

1,8 

-2,8 

7,8 

0,9 

0,5 

2,0 

37,5 

7,7 

Пределна 

склонност 

към внос 

0,8 

-3,4 

10,0 

2,9 

-1,7 

3,4 

1,5 

3,0 

2,1 

-1,2 

7,3 

1,5 

0,7 

3,8 

6.1 

5,1 

Изменението на Б В П в по-голяма степен зависи от износа, пора

ди което на анализ е подложен мултипликаторът на износа. Мултип-

ликаторът на износа е най-висок през 1996 г. в размер на 9 процентни 

пункта, но тълкуването му е отрицателно, защото през тази година 

темпът на прираст на Б В П и темпът на прираст на износа са отрица

телни. Основните причини за това са бавното преструктуриране на 

икономиката, ниската конкурентоспособност на произвежданата про

дукция, използването на стари технологии и др. За периода 2001-2009 
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г. мултипликаторът на износа има положителни стойности и само през 

2005 г. е отрицателен. През останалите години стойностите на мул-

типликатора на износа са по-ниски, което означава, че в този период 

влиянието на износа върху икономическия растеж е много слабо. 

Акселераторът на износа показва как влияе изменението на БВП 

върху износа, т.е. чрез него се оценява пределната склонност към 

износ. Акселераторът на износа има най-висока положителна стой

ност от 37,5 процентни пункта през 2010 г. и от 7,8 процентни пункта 

през 2006 г. За периода 2000-2011 г. акселераторът има положително 

въздействие, изразяващо се в повишаване на износа в резултат на 

нарастването на БВП, но като цяло БВП, не е използван за стимули

ране на износа. Акселераторът на износа има най-голяма отрицател

на стойност през 1997 г. от -9 процентни пункта, а пределната склон

ност към внос е -3,4 процентни пункта. В тази година вносът има по-

голям принос за нарастване на БВП, в сравнение с износа. 

Най-голяма положителна стойност пределната склонност към 

внос има през 1998 г. от 10 процентни пункта, но същевременно и ак

селераторът на износа, е 5,7 процентни пункта, а икономическият ра

стеж е 4,9%. През 1998 г. нарастването на Б В П се е отразило по-

силно на вноса, отколкото на износа. След 1998 г. започва да нараства 

търговското сътруцничество със страните от ЕС, увеличава се делът 

на инвестиционните стоки във вноса и на суровините и материалите. 

Стойностите на показателите през 2006 г. са почти еднакви и показ

ват, че на всеки процент нарастване на Б В П съответства нарастване 

на износа и вноса. За периода 1996-2009 г. величината на пределната 

склонност към внос надвишава величината на пределната склонност 

към износ, а само през 2010 и 2011 г. е налице обратното. 

В резултат от извършения анализ могат да се направят следни

те изводи: 

1. На основата на показателите експортна и импортна квота се 

установи значително нарастване на отвореността на българс

ката икономика. Това нарастване е закономерно с оглед про

вежданата политика на интеграция и участие в международ

ната търговия. За периода 1996-2011 г. относителният дял на 

износа и на вноса от Б В П непрекъснато нараства и надвиша

ва 50%. 

2. Тенденцията за превес на вноса над износа се запазва през 

целия период. През 2010 г. и 2011 г. темпът на нарастване на 

износа надвишава темпа на нарастване на вноса. Нараства

нето на стойностния обем на износа е резултат от ефективно-
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то използване на конюнктурата на международните пазари и 
използване на експортния потенциал за определени групи сто
ки. Постигането и поддържането на високи темпове на нара

стване на износа, е важно условие за постигане на устойчив 

икономически растеж. 

3. Търговското салдо през изследвания период е трайно отрица

телно поради изпреварващите темпове на нарастване на вно

са спрямо износа. Отрицателното търговско салдо е резултат 

от небалансираността в търговията с енергийни ресурси, ин

вестиционни стоки и суровини и материали. Голямата разлика 

между износа и вноса на тези стокови групи е в основата на 

значителното отрицателно търговско салдо. 

4. Експортната ориентация на икономиката може да се превърне 

във важен фактор за икономически растеж, въз основа на кой

то да се увеличи заетостта, ефективността и конкурентноспо-

собността на националната икономика, да се подобри на 

търговския баланс и да се повиши на жизнения стандарт на 

населението. 
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НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 

В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000-2010 Г. -

СЪСТОЯНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОГНОЗИ 

Гл. ас. д-р Ваня Стоянова 

Икономически университет - Варна 

Научно-изследователската и развойна дейност е в основата на 
създаването на иновации. Те от своя страна са предпоставка за ико
номически растеж и за развитие на предприемаческата дейност. При 
бързото развитие на технологиите в днешно време, създаването на 
нови стоки, нови производства е условие за придобиване на конкурен
тно предимство, за по-пълно задоволяване на потребителското търсене, 
за развитие на съществуващите отрасли в икономиката и за създава
не на производства с висока производителност и растеж. Състояние
то и развитието на научно-изследователската и развойна дейност 
(НИРД) и иновациите са оценка на потенциала на икономиката за раз

витие. 
Националният статистически институт използва за измерване на 

НИРД показателите разходи за Н И Р Д и персонал, зает с НИРД. Раз
ходите за НИРД по сектори и статистически райони за 2010 г. са пред
ставени в таблица 1и таблица 2. Най-високи са разходите в сектор 
Предприятия, а най-ниски в сектор Нетърговски организации. Разхо
дите за Н И Р Д в сектор Държавен са с 2 5 % по-ниски от сектор Пред
приятия, а разходите в сектор Висше образование са със 7 7 % по-

ниски от сектор Предприятия. 

Таблица 1 

Разходи за Н И Р Д по сектори за 2010 г. 

Сектори 

Предприятия 

Държавен 

Висше образование 

Нетърговски организации 

Общо 

Разходи за НИРД (хил. лв.) 

210 600 

157 132 

49 546 

2 827 

420 105 
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Таблица 2 

Разходи за Н И Р Д по статистически райони за 2010 г. 

Статистически райони 

Северозападен район 

Северен централен район 

Североизточен район 

Югоизточен район 

Югозападен район 

Ю ж е н дентрален район 

Общо 

Разходи за НИРД 

Стойност 

(хил. лв.) 

6 609 

7 150 

16 961 

18 381 

348 493 

22511 

420 105 

Относителен дял (%) 

1,6 

1,7 

4,0 

4,4 

82,9 

5,4 

100,0 

Най-висок е оттносителният дял на разходите за Н И Р Д в Югоза
падния район, а най-нисък в Северозападния район. Неравномерното раз
пределение на разходите по статистически райони съответства на иконо
мическото развитие на съответните райони. Северозападният район се 
характеризира с най-ниско ниво на заетост и с най-малък относителен 

дял на предприятията. Съответно Югозападният район е с най-високо 
ниво на заетост и с най-голям относителен дял на предприятията. Струк

турата на НИРД по статистически райони показва силно изразена нерав-
номерност и наличие на концентрация в Югозападния район. 

Поради липса на аналитични данни изменението на разходите за 
НИРД ще бъде измерено и анализирано само за сектор Предприятия, 
който е с най-висок относителен дял на разходите за НИРД. 

Таблица 3 

Разходи за Н И Р Д в сектор Предприятия 

за периода 2000-2010 г. и верижни темпове на развитие 

Години 

2000 

2001 

2002 

Разходи за НИРД 

(хил. лв.) 

29 756 

28 377 

29 324 
• — 

Темпове на развитие (%) 

95 

103 
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2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

34 539 

45 707 

44 804 

60 401 

85 065 

101 112 

108 174 

210 600 

118 

132 

98 

135 

141 

119 

107 

195 

През разглеждания период се наблюдава постоянна тенденция 
към увеличаване на разходите за НИРД. Налице е лек спад през 2001 
г. и 2005 г. Най-голямо е увеличението на разходите през 2010 г. в 
сравнение с предходната година. 

За изучаване на трайната тенденция в развитието на разходите 
за НИРД най-подходящи са адаптивните модели, тъй като изследва
ният динамичен ред е кратък. В настоящия доклад ще бъде използ
ван методът на експоненциалното изглаждане. Този метод гарантира 
адаптирането на модела към настъпващите изменения чрез отчитане 
на стареенето на информацията, при което последните членове на 
динамичния ред получават по-голямо тегло. За разлика от класичес
ките модели, които се построяват при предположение за запазване на 

съществуващата тенденция, този метод дава възможност за адапта
ция на модела и при нейното изменение. Експоненциално изгладените 

стойности се получават по следната формула: 

2
4
=а 7+ (\-а) 6,., 

където: 
<2 - експоненциално изгладена стойност в момент X; 
2 1 - експоненциално изгладена стойност в момент 1-1; 

У - фактическа стойност в момент X; 

а - параметър на изглаждането. 
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Фиг. 1. Разходи за Н И Р Д за периода 2000 -2010 г. - фактически 

и изгладени стойности 

Прогнозната стойност за разходите за НИРД за 2011 г., получена 
с помощта на използвания за изглаждането модел е 200 989 хил. лв. 

Персоналът, зает с НИРД по сектори за 2010 г. е представен в 
табл. 4. 

Таблица 4 

Персонал, зает с Н И Р Д по сектори за 2010 г. 

Сектори 

Предприятия 

Държавен сектор 

Висше образование 

Нетърговски организации 

Общо 

Персонал (брой) 

3 250 

9 667 

7 710 

130 

20 757 

Най-голям е делът на персонала, зает с НИРД в Държавния сек

тор, въпреки че разходите за НИРД са най-високи в сектор Предпри
ятия. Възможните обяснения за това са, че ресурсите за НИРД в 
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сектор Предприятия са по-скъпи или делът на разходите за реално 
създаване на иновативни продукти и технологии е най-голям в посо
чения сектор. Голям е и броят на заетите с НИРД в сектор Висше 

образование. 

Таблица 5 

Персонал, зает с НИРД през 2010 г. по статистически райони 

Статистически райони 

Северозападен район 

Северен централен район 

Североизточен район 

Югоизточен район 

Югозападен район 

Ю ж е н централен район 

Общо 

Персонал, зает с НИРД 

Брой 

644 

1414 

2217 

1402 

13 134 

1946 

20 757 

Относителен дял (%) 

ЗД 

6,8 

10,7 

6,7 

63,3 

9,4 

100,0 

И по показателя персонал, зает с НИРД най-голям относителен 
цял има Югозападния район - 63,3%, а най-нисък Северозападния -

3,1%. 
Неравномерността в разпределението на персонала съответства 

на същата в разпределението на разходите за НИРД. Интерес пре
дизвиква сравнението между Североизточния и Югоизточния район. 
Разходите за Н И Р Д са с по-нисък относителен дял - 4 % в Североиз
точния район при 4,4% за Югоизточния, но персоналът зает с тази 
дейност е с по-висок относителен дял в Североизточния район -10,7% 
при 6,7% за Югоизточния. Поради липса на аналитична информация 
за областите на науката, в които се правят разходите за НИРД в ста
тистическите райони е трудно да се направи предположение за причи
ната за разминаването на двата показателя в споменатите райони. 

Изменението на персонала, зает с Н И Р Д за периода 2000 - 2010 

г. е представено в следната таблица. 
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Таблица 6 

Персонал, зает с Н И Р Д за периода 2000-2010 г. 

и верижни темпове на развитие 

Години 

2000 

2001 • 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 
« 

2007 

2008 

2009 

2010 

Персонал, зает с НИРД 

(брой) 

16 853 

16 671 

16 847 

17 400 

18 025 

18 638 

18 994 

19 933 

20 097 

21971 

20 757 

Темпове на развитие (%) 

99 

101 

103 

104 

103 

102 

105 

101 

109 

94 

И при този показател се забелязва тенденция към увеличение за 
разглеждания период. В сравнение с показателя разходи за НИРД 
измененията на персонала, зает с Н И Р Д са слаби. Това позволява да 

се формулира хипотезата, че увеличението на разходите за НИРД 

действително се дължи на ръст при разработването и създаването на 

нови продукти и технологии. При почти непроменен брой на заетите 
през 2010 г. разходите за тази дейност се увеличават близо два пъти. 

За изследване на трайната тенденция в изменението на персона

ла отново ще 'бъде използван методът на експоненциалното изглаж
дане. Съображенията, на които се основава изборът на този метод са 

същите като изложените по-рано по отношение на анализа на тренда 
на показателя разходи за НИРД. 
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Фиг. 2. Персонал, зает с Н И Р Д за периода 2000-2010 г. -

фактически и изгладени стойности 

Прогнозната стойност за 2011 г. за разглеждания показател, по
лучена с помощта на използвания модел е 20 645 души. 
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ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

В МОРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА 

Гл. ас. Радан Мирянов 

Икономически университет - Варна 

Всеизвестен факт е, че морският транспорт е най-масовия и най-
ефективния тип транспорт. С негова помощ ежедневно се превозват 
огромни количества товари, необходими на хората от всички конти
ненти. Той представлява система от пристанища

1
, товари и кораби, 

като измененията дори и в една от компонентите на тази система 
влияе пряко върху останалите. 

Пристанищата представляват опорни точки на световното кора
боплаване и търговия, през които се разпределят произведените бла
га. Днес едно модерно пристанище е в състояние да повлияе върху 
производството, да привлече нови допълнителни товаропотоци, да 
стимулира развитието на транспортната инфраструктура. 

В наши дни усилията на учените и специалистите от всички стра
ни са насочени към изясняване и подобряване на „утрешния ден" на 
пристанищата. Този интерес е съвсем естествен и напълно оправдан, 

като се имат предвид огромните средства, които се инвестират в пор
товете и изключителното им значение за всички отрасли на човешката 

дейност, както и за околната среда. Цялостна картина за развитието на 

пристанищата може да се получи чрез синтез, от една страна, на ос
новните външни фактори, свързани със стопанско-социалния ръст и пре

образуването на структурно-пространствения тил и постиженията на 
техническия прогрес и от друга страна, на вътрешния фактор, свързан 

с естественото природно положение на пристанищата, нивото на техни

ческата обезпеченост на труда, системата за планиране и др. 

Всички по-важни промени в науката и техниката намират отра
жение в отделните елементи на пристанищата

2
. Технологията на пре-

товарния процес е част от общата технологична структура на дадена 

1
 КеУ1еш оГ МагШте Тгапзрог!; - Кер. Ьу 1Ье 1ЖСТАЕ) 8есге1апа1 - № У У Уогк: Шйес! 

Ш ю п з , 2009. 
2
 Рог! Кепзгт Тоо1кк.: Ейесйуе Беазюп, Зиррогт Гог РоПсутакегз - \/Уазпт§1:оп - ТЬе 

УУогМ Вапк, 2003. 
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транспортна система и затова равнището на пристанищната техника е 

обусловено от икономическото развитие на тила и района. Върху приста

нищата и тяхната вътрешна техническа структура, особено силно въздей

стват промените в техниката и технологията на международните транс

портни схеми. Технологичните решения във водно-сухопътните транс

портни системи ще зависят и занапред в голяма степен от формата и 

качеството на товарите. Към тях трябва да бъдат приспособени сред

ствата за воден и сухопътен транспорт, както и претоварно-складовите 

пристанищни съоръжения. Характерни черти на бъдещия технико-орга-

низационен процес са стандартшацията, специализацията и концентраци

ята на претоварния потенциал. Извършващите се под влияние на техни

ческия прогрес промени в технологиите за обслужване на корабите и 

товарите ще водят преди всичко към промени в техническата и про

странствената структура на пристанищата. В условията на ограничени 

ресурси, особено важно значение придобива търсенето на технологии, 

позволяващи най-ефективно да се използват всички видове ресурси, вклю

чително механизацията, материалите и работната сила. Споменатите по-

горе промени в технологиите за обслужване на корабите и товарите ще 

въздействат така също и върху нивото на разходите, безопасността на 

труда, участието на работниците в претоварните работи и тяхната произ

водителност. При бъдещото развитие на пристанището трябва да се из

гради генерална стратегия по редица показатели: 
оценяване товаропотоците и специализацията на флота; 

бъдещите технологии за работа на пристанищата, координа

ция с транспортно-товарните средства и транспортната инф

раструктура на тила; 
потребностите от технически потенциал, като например брой 
на складовите бази с определена дълбочина на кейовете, скла

довата вместимост, претоварна способност и т.н. 

проблеми по пространственото разположение на пристанищ-

но-промишления потенциал, стопанисване на пристанищните 

терени и зоните на връзката между пристанището и града; 

анализ на макроикономическите системи, обхващащи обвързва

нето на пристанището с региона, с тила и с предтиловия район; 

международните транспортни системи; 
проблеми по опазване на природната среда в пристанищните 

райони; 
- социални проблеми - възможности за изпълнение на предла

ганите решения, финансирането им, конкретното им реализи

ране. 
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Правилното използване на пространството и създаването на благо

приятна среда за живот на човека е един от основните проблеми, които 

стоят пред пристанищата. Трябва да се осигури възможност за приспо

собяване към внезапни промени - гъвкавост и вариативност. Необходи

мо е пространствената прогноза за развитието на пристанището да бъде 

координирана с прогнозите за развитие на другите отрасли, както и на 

цялата транспортна инфраструктура на района и страната. В условията 

на засилваща се международна интеграция, пристанищата ще продължат 

да заемат централно място в световната транспортна система. Транс

портните връзки с прекия и по-далечен тил и в бъдеще ще имат голямо и 

принципно значение за ролята на дадено пристанище. Така, че транспор

тната инфраструктура в никакъв случай не трябва да представлява фак

тор, който да забавя развитието на пристанището и възможността за 

въвеждане на съвременните транспортни технологии за превоз и обра

ботка на товари. Съществени промени в структурата на транспортните 

връзки могат да се причинят от появата на нови видове транспорт, като 

тръбопроводния и други. Разширяването на мрежата от тръбопроводи, 

свързващи дадено пристанище с получателите на суров нефт, например, 

може значително да увеличи неговия стопански тил и да стане фактор, 

силно въздействащ върху ръста на претоварените количества. 

По-нататъшното развитие на пристанищата ще изисква достатъ

чно знаещи и можещи пристанищни кадри. Бъдещата заетост на ра

ботната сила в пристанищата се определя основно от факторите: обем 

и структура на работата, технико-организационен процес и прогрес в 

областта на съкращаване на работното време. Почти във всички 

държави има критерии и норми за развитието на пристанищата. Раз

работват се стратегии, генерални планове и програми за бъдещото 

развитие на портовете, като се отчитат посочените тенденции. В от

делните стратегии трябва да се разработват и принципите на специа

лизация на пристанищата и пространственото разположение на прето-

варния и производствения потенциал. Основни бъдещи направления в 

развитието на световните пристанища са: 

ускорено внедряване на нови високо производителни техноло

гии и специализирана механизация за обработка на насипни, 

наливни и бройни товари и на тази основа постигане на значи

телно съкращаване на времето за обработка на корабите и 

другите превозни средства; 

контейнизиране и палетизиране на основната част от бройни

те товари, както и развитие на „ро-ро" системите за превоз на 
товари; 
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създаване на резервни преработвателни мощности в портове

те, с които да се утвърждава принципът „кеят да чака кора

ба" вместо да се допуска „корабът да чака кея"; 

създаване на интегрирани промишлено-пристанищни комплек

си с директни технологични транспортни връзки между кея и 

складовете на производителите или потребителя без междин

но претоварване и превозване на товарите; 

осигуряване на условия за развитие на пристанищната про

мишленост и преди всичко на пряко свързаната с морската 

икономика-корабостроителни и кораборемонтни заводи, пре

работка на риба, производство , основаващо се на суровини, 

превозвани по воден път и др.; 

силно развитие на железопътни гари и автоподходи към при

станищата и в тила със значителни резерви в превозната спо

собност и осигуряване на многовариантно обслужване на при-

станшдните товаро-разтоварни комплекси с превозни средства; 

развитие на оперативни и буферни складове с общо и специал

но предназначение в пристанищата и прилежащите към тях 

територии; 

гъвкаво използване на трудовите борси и цени за временно 

наемане на работници в зависимост от наличието на товари за 

обработка; 
въвеждане на автоматизирани системи за обработка на данни 

и управление на пристанищата и транспортните възли, както и 

съвременни комуникационни средства и системи за свръзка и 

информация; 
въвеждане на съвременни навигационни системи (радари, ла

зери, радиоспътникови локационни системи) за следене и оп

ределяне на корабния трафик в пристанищните комплекси, под-

ходните канали и плавателни пътища, осигуряващи безопас

ност и максимална независимост от неблагоприятни метео

рологични условия; 
поддържане на висока техническа надеждност и годност на 

пристанищната механизация, предимно чрез абонаментно об

служване от съответните фирми доставчици; 

задоволяване на социалните потребности, възникващи от ико

номическото развитие на пристанищата, чрез стремеж към 

общо подобряване на условията на труда, повишаване на ква

лификацията на пристанищните кадри, модернизация и рекон

струкция на тила в социално отношение и др. 
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Една от най-важните характеристики и може би най-важният 

показател за възможностите на едно пристанище е неговата пропус

кателна способност. Начините, методите за увеличаване на тази спо

собност са приоритетни задачи, които стоят пред пристанищните спе

циалисти. Пропускателната способност трябва да се разглежда взаи

мосвързано със структурата на товарооборота, който се предвижда 

да бъде пропуснат през системата „Пристанище" При зададена 

структура на товарооборота и постоянни природно-географски усло

вия, пропускателната способност се определя от .размера, състава и 

структурата на основните пристанищни фондове, броя и квалифика

цията на работната сила, действащата система на организация и уп

равление. Освен изброените фактори имат значение още контактува

щите с пристанището транспортни системи - сухопътен транспорт. 

За пристанището, като система е важно това, че то не може да осъ

ществи претоварната си дейност извън своята територия и аквато

рия. Така, че за да може безпрепятствено да посреща върховите мо

менти в товарооборота и да ограничава негативното влияние върху 

външнотърговската дейност на понижената в отделни периоди пре

возна способност на транспорта, пристанището трябва да притежава 

съответната пропускателна способност, т.е. ресурси, за да саморегу-

лира неритмичността. Тъй като пристанището не може да бъде ак

тивната страна в избора, посочването и осигуряването на товарите и 

транспортните средства, поради тази причина то трябва да разполага 

с основни производствени фондове, в размер различен от необходи

мия за рационалното му функциониране. По отношение на изгражда

нето и размера на основните пристанищни фондове се прилагат две 

политики: 

първата се състои в търсене на високо ефективни резултати 

от пристанищата и техните основни производствени фондове 

сами за себе си, разглеждани като обособени затворени сто

пански системи; 

втората представлява търсене на ефективност за всички уча

стници в транспортния и търговски процес, независимо от ло

калния за пристанището ефект (води нерядко до неизгодни за 

пристанището икономически резултати). 

Във връзка с увеличаване на пропускателната способност на 

пристанището се появява необходимостта от ново пристанищно стро

ителство и непрекъснатото модернизиране на пристанищните мощно

сти. Тя се диктува от тенденцията за постоянно нарастване на разме

рите на новите кораби - дължина, газене, брой на люковете, а от тук -

404 



по-големи дължини и дълбочини на кея, по-мощно обзавеждане, по-
сложна и по-развита пристанищна инфраструктура. За да се сведе до 
минимум диспропорцията между пропускателната способност и пре
минаващите през пристанищата количества товари, е необходимо да 
се изгради мощна складова база в близост до пристанището, която 
ще позволи по-ритмична работа на сухопътния транспорт. Щ е отпад
не нуждата от изграждане на огромни складове към всеки по-голям 
производител или потребител, ще се стигне до по-пълно използване 
на потенциалната пропускателна пристанищна способност. Нараства
нето на основните пристанищни фондове се диктува от интересите на 
корабособствениците и товародателите и удовлетворявайки тези ин

тереси, пристанището им отдава по-голяма част от реализиращия се 

в резултат на това интегрален ефект. За да се осигурят икономически 
възможности за постоянно поддържане на мощностите в съответствие 
с непрекъснато нарастващите изисквания към увеличаване на про

пускателната способност на пристанището е необходимо да се фор
мират такива приходи и печалба, които да съгласуват в максимална 
степен цените на пристанищните услуги с актуалните цени на новото 
пристанищно строителство, модернизацията и реконструкцията- нещо, 

което безспорно ще доведе до повишаване на ефективността в орга

низацията на пристанищните дейности. 
От всичко казано дотук се убеждаваме, че обект на оптимиза

ция могат да бъдат някои от основните аспекти на структурата и съще
ствена част от дейностите на пристанището. В това число, например, 
потоците от товари, бройката на кейовите места, тяхното структури
ране и специализиране. Проблемът е изключително актуален, поради 
предстоящото преместване и преструктуриране на пристанище Вар

на - ход, който ще оказва дълги години влияние върху социално-ико-

номическия живот на град Варна. 
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МОДЕЛ ЗА ПРИКРЕПВАНЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ 

Гл. ас. Танка Милкова 

Икономически университет - Варна 

През последните години се наблюдава засилен интерес към 

управление на снабдителните вериги, както в редица теоретични 

разработки, така и в стопанската практика в световен мащаб. Това 

се обяснява с обстоятелството, че приложението на концепцията за 

управление на снабдителни вериги е предпоставка за осигуряване на 

конкурентни предимства на фирмите. 

За нуждите на настоящото изследване ще възприемем дефини

цията на снабдителна верига дадена в терминологичния речник 

АР1С8 , според който снабдителната верига се интерпретира като 

съвкупен процес от придобиването на суровини до крайното 

потребление на готовата продукция, протичащ между фирмите 

доставчик-потребител. Управление на снабдителната верига ще 

интерпретираме като интеграция на ключовите бизнес-процеси 

(основно логистични), започващи от крайния потребител и обхваща

щи всички доставчици на материали, услуги и информация, 

добавящи стойност за крайния потребител и други заинтересовани 

лица . Ефективното управление на снабдителните вериги се осигу

рява чрез оптимално изпълнение на ключовите бизнес-проце-си
3 

един от които е „Снабдяване" и на този етап се реализират основ

ните елементи* в управлението на снабдяването, определят се 

доставчиците, определя се качеството и обема на доставките и се 

сключват договори с избраните доставчици. Можем да предпо

ложим, че от рационалното прикрепване на потребителите към 

АР1С8 Оюйопагу. 8
Ш
 ЕШпоп. Атепсап Ргос1ис1юп апо

1
 1пуеп1огу Соп1го1 8ос1егу, 

1пс. 1995, р. 84. 

Аппиа1 Соп&гепсе Рго^гат / Оюззагу - ОакЬгоок, 1Ь.: СоипсП 01*Ьо§15Псз Мапа§е-
тет, 1998, р. 28. 

Дмбская, В. В. и колектив. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических 
бизнес-процесов в цепях поставок. М.: Зксмо, 2008, с. 177. 
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доставчиците в значителна степен зависи ефективното управление 

на снабдителната верига. Тук под рационално прикрепване прие

маме такъв план, който позволява при минимални разходи по 

организацията на доставките и поддържане на запасите максимално 

да се осигури използването на мощностите на доставчиците и рав

номерно снабдяване на потребителите в цялата снабдителна верига. 

Обикновено в практиката прикрепването на потребителите към 

доставчиците се осъществява по следния начин. Като се знаят добре 

доставчиците и потребителите, специалистите отчитат такива фак

тори, като например, транспортни разходи, ограничения върху 

транспортираната продукция, възможности на всеки доставчик, 

опит от удачно прикрепване за други планови периоди и др. За 

такива снабдителни вериги обаче, където броят на доставчиците и 

потребителите е твърде голям, работата на специалистите става 

изключително сложна. Във връзка с това някои специалисти пред

лагат евристични алгоритми за прикрепване с използване на експер

тни методи, основаващи се например на сравнителни оценки на 

доставчиците
4
 В икономическата литература са описани редица 

други методи за прикрепване на потребителите към доставчиците, 

осигуряващи минимални топ-километри превози на продукция
3
. По-

важните от тях са: метод на съпоставяне на разстоянията, метод на 

кръговата зависимост и метод за избор на най-голямата разлика 

между разстоянията. Тяхното използване при голям брой достав-

4
 Баузрсокс, Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрирования цепь 

поставок. ЗАО ,,ОЛИМП-БИЗНЕС\ М , 2001, с.72. Принципните различия при 

други автори (вж. Джонсон, Дж. С. и др. Современная логистика. 7-е изд. - М.: 

Издательский дом "Вильямс". 2002; Сергеев, В. И. Менеджмент в бизнес-

логистике. - М.: Филинь, 1992; Транспортная логистика: Учебное пособие / Под 

ред. Л. Б. Миротина. - М.: М Г А Д И (ТУ), 1996 и др.) се състоят в това, че при тях 

се привеждат два подхода: 

аналитичен, предполагащ осъществяващ прикрепването с използване на 

формули, които включват редица параметри, характеризиращи доставчиците; 

• експертен, в основата на който са заложени оценки на специалисти -

експерти за параметрите характеризиращи доставчиците и данните получени 

от последователността на интегрални експертни оценки (рейтингите). 
5
 Вж., напр. Беленький, А. С. Исследование операции в транспортньлх системах: 

идеи и схеми методов оптимазации планирования. - М., Мир, 1992; Лукинский, 

В. С. и др. Логистика автомобильного транспорта. Концепция, методи, модели, -

М.: Финансн и статистика, 2000 и др. 
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чици и потребители е изключително много затруднено. Много често 

тези методи определят само един от възможните варианти, който в 

редица случаи е различен от оптималния. 

Целта в настоящия доклад е да бъде предложен икономико-

математически модел за прикрепване на потребителите към 

доставчиците с възможност за извършване на следоптимален анализ 

на оптималния план, базиран на теорията на дуалността и дуалните 

оценки, който да преодолява посочените недостатъци на 

съществуващите методи за избор на доставчик. 

За най-елементарен икономико-математически модел на зада

чата за прикрепване на потребителите към доставчиците може да се 

приеме транспортната задача
6
 Постановката на тази задача е 

следната: налице са т (г = 1,2,...,т) доставчици и п (у=1,2,...,л) 

потребители на някаква еднородна продукция. Известни са 

транспортните разходи с
у
 по доставката на единица продукция от 

I -тия доставчик до / -тия потребител. Известни са също сумарните 

наличности във всеки доставчик, т.е. количествата продукция а
19 

която даден доставчик може да отправи до потребителите за целия 

планов период, а така също сумарните потребности Ъ
]
 на всеки 

потребител за същия период. 

Ако с х
г
 се означи неизвестното количество продукция, което 

/-тия доставчик следва да отправи до / -тия потребител, то задачата 

за прикрепване на потребителите към доставчиците се състои в 

това, да се намери такъв план на превозите, при който сумарните 

транспортни разходи да са минимални, т.е. 
т п 

при следните ограничителни условия 

/7 

^х..=а
[
 (1 = 1,2,...,т), 

/=1 

6
 Атанасов, Б. и др. Моделиране и оптимиране. Издателство "'Наука и икономика", 

Икономически университет - Варна, 2008, с. 211. 
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т 

2 Х -
= 6
; и=12

9
...

9
п), 

1=1 

х
&
 > 0 (/ = 1,2,...,га ;у = 1,2,...,л). 

Възможни са различни модификации в постановката на 

транспортната задача, например въвеждане на междинни звена 

(складове) между потребителите и доставчиците в снабдителната 

верига. Като се реши задачата по някой от познатите методи, може 

да се определи оптималният план X = х
1}
 на връзките, т.е. 

оптималното прикрепване на потребителите към доставчиците от 

гледна точка на транспортните разходи. Следва да се отбележи, че 

познаването на оптималния план на превозите е съществен етап от 

осъществяване на прикрепването на потребителите към достав

чиците. 
Ние ще предложим една модификация на тази задача, която по 

наше виждане може да бъде реално използвана в практиката при 

определяне на план за прикрепване на потребителите към достав

чиците в снабдителна верига. Предлагаме следния модел на снабди

телно транспортна задача: 
т п 

тт:2(Х) = ХХ^
+ с
*К

 (1) 

при следните ограничителни условия 

п 

^х
у
<а

[
 (/ = 1,2,...,/и), (2) 

7=1 

т 

| > . . = & , (7 = 1,2,..,л), (3) 

1=1 

х
у
 > 0 (1 = 1,2,...,/я;у = 1,2,...,/|), (4) 

където: 

с
1
 - разходи, свързани със съхранението (комплектоване, 

пакетиране и др.) на единица продукт (материални ресурси, продук

ция, стоки и др.) в /-тия отправен пункт; 
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Су - стойност на превоза на единица продукт от /-тия 

отправен пункт до ̂  -тия потребител в снабдителната верига; 

а
1
 - налични единици еднороден продукт в /-тия отправен 

пункт; 

Ь
;
. - предварително определените количества от еднородния 

продукт, които следва да се транспортират до у -тия потребител; 

х.. - количество единици еднороден продукт, който трябва /-

тия отправен пункт да достави на у -тия потребител; 

Съгласно теорията на дуалността
7
 (първа основна теорема)

8 

т п т
 п 

Е1>/
+с
ц)

х
1=1>л +1>л* 

»=1 У'=1 /=1 у=1 

Съгласно втора основна теорема на дуалността, ако някой от 

продуктите а
(
 в оптималния план не се използва напълно, то 

неговата дуална оценка щ е равна на нула; ако дуалната оценка е 

положителна, то този продукт се доставя изцяло, т.е. 
п 

ако ^х1<а
п
тои,=0; 

/=1 

п 

ако ̂ х'
0
 = а

{
, то и

{
 > 0. 

У=1 

Съгласно третата основна теорема на дуалността, стойността на 

оценката (в оптималния план на дуалната задача) на продукцията в 

доставчика показва величината на намалението на целевата функция 

при увеличение на дадения продукт с единица. Стойността на 

оценката V. в оптималния план, съответстваща на / -тия потреби

тел определя величината на изменението на целевата функция при 

изменение на потреблението Ъ
]
 с единица. Оценките отразяват 

7 

Атанасов, Б., Р. Николаев, Р. Мирянов. Количествени методи в управлението. 
Издателство „Наука и икономика", Икономически университет - Варна, 2012 с 
151-182. 

о 

Тук със звездичка сме означили съответните стойности от оптималния план. 
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различието на продуктите не само по отношение на тяхното 

съхранение, но и по териториалната им локализация. 

Възможността за използване на практика на дуалните оценки 

се основава на техните свойства, за първи път описани от руския 

учен Л. В. Канторович
9 

Първо, дуалните оценки в оптималния план на дуалната задача 

са конкретни. Те до голяма степен определят конкретните условия 

за даден проблем. Второ, оптималните дуални оценки имат 

устойчив характер, т.е. при неголеми изменения в условията на 

задачата, като правило, те или не се изменят, или се изменят 

незначително (дискретно), което на практика не е решаващо. И 

трето, ясно е че дуалните оценки са реални, от начина по който се 

задават. 

Изведените свойства на дуалните оценки позволяват: 

да се определи направление за повишаване ефективността на 

плана на превозите за сметка на вътрешни резерви и 

преразпределяне на продуктите; 

да се определят еднакво ефективните планове в изменящите 

се условия, а така също плановете, близки до оптималните; 

да се установят границите на устойчивостта на параметрите 

идр. 

Определяне направлението на повишаване ефективността на 

модифицираната от нас задача произтича от самата същност на 

дуалните оценки: колкото е по-висока оценката и
1
 на продуктите, 

толкова те са по-изгодни, дефицитни. Ето защо е целесъобразно да 

се търси възможност за увеличението именно на тези продукти. Ако 

разходите, необходими за увеличение на продукта, са по-малки от 

неговата дуална оценка, то това увеличение е целесъобразно. 

При малки изменения на параметрите а
1
 може да се констатира 

верността на приближеното равенство 
т 

1=1 

Канторович Л.В. Зкономический расчет найлучшего использования ресурсов: М., 
1960, с. 54. 
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където Аа
1
 е изменението на продукта в / -тия отправен пункт. 

Това позволява без да се решава повторно модела да се определи 

размерът на намалението на сумарните разходи за реализация на 

плана. Нерационалните налични продукти имат нулеви оценки, 

което е признакът за техния излишък, и следователно за 

целесъобразността даден доставчик да съкрати нивото на своите 

наличности. 

Аналогично могат да се използват оценките V,, съответстващи 

на потребителите. Очевидно е справедливо съотношението 
п 

А2, . «УА^.У. 
^ ^ тт / * ] ] 

У=1 

където АЪ; е малко изменение на / -тия потребител. Следова

телно, оценките у
у
. задават разходите на потребителите и указват 

направлението за ефективно изменение структурата на потребле

нието при дадените условия. 

Извеждането на множеството от еднакво ефективните планове 

може да бъде обосновано на база следните съображения. Ако в 

дясната страна на условието (3) се изменят потребностите с малък 

обем АЪ •, то с цел да се запази оптималното значение на критерия 

за оптималност е необходимо да бъде изпълнено условието 

1>Л=0. (5) 
/=' 

Аналогично условие, свързано със съхранението на критерия за 

оптималност, при малко изменение величината на продукта Аа
(
 в 

/ -тия доставчик ще има следния вид 
т 

ХЛа,и;=0. (6) 
/=1 

От условието (5) непосредствено произтича, че съществува 

мярка за взаимозаменяемост на продуктите, позволяваща в проме

нени условия да се намери план с вече намерената стойност на 

критерия за оптималност. Нека например, продуктите а. да се 
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увеличат с Аа
(
, а продуктите а

к
 да се намалят с Аа

к
. От условието 

за равноефективност следва 

и, 
Аа

(
и

(
 = Аа

к
и

к
, т.е. Аа

к
 = ~тАа

1
. 

и
к 

Следователно като се увеличат с Аа
(
 продуктите в /-тия 

доставчик, то автоматично се освобождава продукт в количество 

и-
—тАа

1
 в /-тия отправен пункт. От тук става ясно, че условието (5) 

и
к 

може да служи за определяне изменението в структурата на 

потреблението. 

С оглед на това да се отделят планове, близки до оптималните, 

може да бъде използвано съотношението (и
(
 + V •) — (с

(
 + Су) < 0. За 

целта е достатъчно да се избере някаква величина е > 0 (като 

приближение). Плановете, за които е изпълнено условието 

(и
1
 + V.) — (с

(
 +с..) <8 се намират в зоната на оптималния план. 

Със зададената степен на точност тези планове могат да се приемат 

за еднаквоефективни. 

Устойчивостта на условията на модела се определят на основа 

стойностите на дуалните оценки. Оценката на продуктите а
(
 показ

ва във всяка снабдителна верига възможно най-голямото увеличе

ние на разходите с
(
 + Су, при която оптималният план на доставките 

не се променя. В случай на нееднозначност на снабдителната верига 

за анализ на оценките може да се използва отношението 

с,+с
д 

Колкото е по-голямо това отношение, толкова по-надеждно е 

включването на съответния продукт в плана на доставките при 

изменилите се условия. Аналогично се изследва устойчивостта на 

плана при изменена структура на потреблението. Колкото е по-

малка величината на оценката на неизползваните наличности 
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У
1 

С
{
+С

у 

толкова по-малко увеличение на критерия за оптималност носи 

тяхното включване в плана при нарастване на потребностите. 

С помощта на така предложения икономико-математически 

модел може да се осигури рационално прикрепване на потреби

телите към доставчиците и да се извърши следоптимален анализ, 

което ще осигури условия за ефективно управление на снабдите

лната верига. 
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МАРКОВСКИ МОДЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО 

НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Гл. ас. Йордан Петков 

Икономически университет -Варна 

Ключови думи: математически модел, случаен процес, вериги на 

Марков, човешки ресурси 

В процеса на изследване на социално-икономическите аспекти 

в поведението на хората особено важни се явяват проблемите за 

разработката на конкретни модели на движението на човешките 

ресурси. Във връзка с построяването на математически модели, 

формализиращи процеса на движение, съществено се разширява 

възможността за изследване на социално-икономическата природа 

на движението на човешките ресурси, и на тази основа за вземане на 

целесъобразни управленски решения. Моделите, посредством раз

нообразието на своите променливи и на взаимовръзките между тях, 

дават възможност да се отразят различни страни от процеса на 

движението и факторите, които го обуславят. 

Анализът на разработените до настоящия момент модели за 

движението на човешките ресурси показва, че най-големи успехи, 

ако се има предвид броят на разработките, са постигнати в областта 

на моделирането на териториалното и естествено движение. По-

слабо са застъпени социалните и професионалните форми на движе

ние, изследванията върху които са насочени повече към изучаване 

на текучеството или съкращаването на работни места
1
 както и 

моделите, описващи пренасочване при наличие на допълнителна 

квалификация
2
. 

Вж. например: МсСппшз К. М. А 5{оспаз11са1 тос1е1 о$ зос1а1 тоЬШгу. „Атепсап 
5осюю&юа1 геу1еш", 1998, N0 5; 8ПсосЬ Н. ТЬе рЬепотеп оПаЬоиг 1игпоуег. ,Лоиг-
па1 оГЯоуа! 81а11з1;1са1 Зоаегу", зег. В, 1993, V. 25, N0 2; ВагЙюютеш V. ]. А тиШ-
з1а§е гепе\уа1 ргосеззез. „.юигпа! оГ Коуа1 81аТ151:1са1 Зоаегу", зег. А, 1993, V. 25, N0 
2; НегЬз* Р.В. 0г§ап12а1юпа1 сотгшппеп1:: А о!ес15юп ргосезз тос1е1. "Ас1а 8ос1-
ою^са", 1989, V. 7, N0 1. 

2
 Сотрапу'5 Мапро\уег Р1апшп§. Ьопсюо, НМ80, 1988. 
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Едни от най-често използваните за целите на изследване 
движението на човешките ресурси класове модели са трендовите. 

Анализът на такива модели дава възможност да се сравнят 

характеристиките на движението (интензивност, направление) по 

различните категории (административни райони, професии, фирми, 

предприятия и т.н.), както и да се проследи изменението на тези 

характеристики във времето. При наличието на устойчиви 

тенденции в динамиката на характеристиките на движението е 

възможна тяхната екстраполация и на тази основа - прогноза за 

състоянието на човешките ресурси за определен период от време. 

Целта в настоящия доклад е да се предложи модел за 

движението на човешките ресурси, основаващ се на марковските 

случайни процеси. 

Сред трендовите модели на движение на човешките ресурси 

интензивно се развива направлението, свързано с използването на 

теорията на марковските вериги
3
. Това до голяма степен предо

пределя и избраната от нас посока за разработване на модел за 

движението на човешките ресурси именно от такъв тип. Предимст

вата на този вид модели се определят от притежаваните от тях 

свойства, които позволяват: 

да се отчита взаимовръзката и относителната самостоя

телност в развитието на отделните форми на движение; 

да се отрази стохастичната природа на моделирания процес 

на движение на човешките ресурси; 

да се представи моделираният процес в компактен, цялостен 

и логичен вид, който е достъпен и удобен на базата на 

достатъчно добре развита теория за математически анализ; 

да се провеждат времеви, междусекторни, междурегионални 

и др. съпоставяния на различни аспекти на движението на 

човешките ресурси; 

3
 За процесите на Марков се казва, че „бъдещото им развитие зависи единствено от 

това, в какво състояние (положение) се намират в дадения момент, и не зависи от 

цялата предистория на процеса (т.е. не зависи от пътищата и начините, по които е 

достигнато състоянието на дадения момент). Името на тези процеси е дадено по 

предложение на А. Поанкаре (1909) в чест на А. А. Марков поради това, че той 

пръв ги е въвел". Цит. по Боян Димитров. Вериги на Марков. Изд. „Наука и 

изкуство". С, 1974, с. 9. 
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- не само да се описва, но и да се предсказва развитието на 

моделирания процес и неговите резултати в бъдеще. 

За конструиране на марковския модел на движение на 

човешките ресурси разглеждаме произволно ниво, работниците на 

което са разделени на п категории (състояния). Движението на 

човешките ресурси разглеждаме като постъпване в нивото, 

напускане на нивото, както и възможните преходи между 

категориите на самото ниво. Напускането на нивото ще разделим на 

освобождаване (уволнение) и пенсиониране. По такъв начин са 

налице (л+3) възможни състояния на човешките ресурси (прием -

„нулево състояние", п категории, напускане - уволнение, напускане 

- пенсиониране). 

Нека преходът от състояние Е
(
 в състояние Е

]
 се осъщест

вява с вероятност р§ ф < р^ < М = 0 + П\] = 1 -Л + 2), 

където г - индекс на времевия интервал (период). Ако за всички 

работници, намиращи се в момент от време I в състояние Е
{
, 

вероятността да попаднат в състояние Е
;
- е една и съща и не зависи 

от това, в какво състояние и колко дълго се е намирал работникът в 

период' предхождащ г, то движението на човешките ресурси в 

разглежданото ниво представлява крайна верига на Марков. За тази 

верига на Марков може да се построи матрица 

?'> = 

р
{1)
 = 

РТ 

(0 

Р\\ 
• • • 

Рп 

т т « 

\Рп\ 

0 = о 

(0 
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(0 
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0<рУ<1(1 = 0 + п;; = 1~п
 +
 2),±

Р
у=1(1 = 0 + п), 

У=1 

където /7̂ - е вероятността, с която работник, намиращ се на 

работа от категория Е
(
 в течение на период от време (, попада на 

работа от категория Е • в края на периода. 

Нека предположим, че е известен законът (правилото) за 

разширяване на изследваното ниво във вид на скаларна функция 

сю1({) - изменението в числеността на работниците в течение на 

периода Г
4
 Този закон, както и вероятностите р\0

 С
а величини 

които се определят на база на статистическа информация. В нача

лото на периода / съставът на нивото може да се счита зададен 

посредством вектора N * = (^\^
Г
\...,^\...,^°), мата 

компонента на който представя числеността на работниците от 

категория Е-. 

Общият брой работници, който е необходимо да се приеме в 

края на периода ( за замяна на напусналите и за разширяване на 

нивото, е: Л#
}
 = е^(0 + ^Л^Лм/

0
, 

където мл = р.
п+1
 + р.

п+2 е
 вероятността за напускане на нивото 

от работници от категория Е
1
 (I — 1 -г- п) 

Тогава числеността на работниците от всяка категория и 

числеността на напусналите в началото на периода I се определя 

посредством системата: 

Предполага се, че изменението $N(1;) може да приема и отрицателни стойности 

(например при силно нараснала безработица в условията на криза). 
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л#>=«едо+Е^Ч
0
 (2) 

/=1 

^(0 - „(0 4- Л
( 0 

При зададена класификация на човешките ресурси чрез 

матрицата (1), характеризираща цялото движения на човешките 

ресурси за разглежданото ниво за периода (г-1) и при известен закон 

за изменение на нивото е възможно с помощта на системата (2) да се 

представи структурата и числеността на човешките ресурси по 

категории в края на следващия период г. Участващите в модела (2) 

величини р^р (г = 0 + п;] = 1 + П + 2), разглеждани като ве

роятности на прехода, означават първо, че за отделния работник 

изменението на неговото състояние за един период от време може 

да се осъществи, но може и да не се осъществи. Второ, произволна 

прогноза за бъдещето, направена на основата на модела, има само 

вероятностен характер: „в определен икономически контекст 

структурата на заетостта по-скоро ще се развие така, а не по друг 

начин"
5 

За по-голямо удобство, посредством изключване на Л ^
+ 1
 и 

^я+2'
 системата

 (2)
 може

 Д
а се

 представи във вид на матрично 

уравнение: 

^
(0
=^

м
\е«+^(ой°, (з) 

където: Й° = (роЬРм>"->Ро1)> б
(
° - матрица с размер

ност (ПХП), елементите на която се задават посредством раве-

5 8аЬо1о, I. А. 8пяюШга1 арргоасЬ Хо Л е ргсуесиоп оГоссирайоп са*е§опез апо! к'з ар-

рНсапоп Хо Ле 8ои± Когеа апс! Тшшап. „МегпаЦопа1 ЬаЬоиг ЯеУ1еш'\ 1991, V. 103, 

N0 2. 
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(4) 

И 

Общият вид на решението на системата (3) е: 

м
(1)
 =]у

(0)
пе

(г)
 + 1^(г).р

0

(г)
-Пе 

т
=0 г=0 &=г 

като се полага ( ) ^ = Е.Р^ = 0 (Е - единична матрица) 

<5ЛГ
(0)
=0. 

В случая, когато елементите на матрицата г са константи 

относно времето г, се получава т.нар. еднородна верига на Марков с 

краен брой състояния. Ако г =ге постоянна (една и съща за 

различни стойности на г), то е постоянна и матрицата 2 = 2 

Следователно постоянен ще бъде и векторът Ро = Ро. Тогава 

решението на системата (3) може да се запише във вида: 

м
(()
=м

т
а'

+
р 

г=0 

(5) 

Щ е представим с помощта на собствените вектори и 

собствените стойности на матрицата 2, при постоянни преходни 

вероятности, решенията на системата за някои типични видове 

функции <57У(/) 

Първи случай. Фиксиран темп на изменение на движението 

на човешките ресурси: 5И{1) = АС , където А и С са константи, 

като С>0. 

Решението на системата (3) има вида: 

М
(0
 = X [аД- + Ас[рр-

Х
 + ДЛС'-

2
 +... + М

М
1"< или 

1=1 

Т7(0 
я 

при С Ф 1: N = ^ 
/=1 

Г о? 

аД' + ЛСД 
Г 1 

с-д; 
С-Л 

.и,-
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В зависимост от конкретните стойности на параметрите А и С 
са възможни следните видове динамика на състава на човешките 

ресурси на дадено ниво: 
ако А<0, се констатира намаление в числеността на заетите 
реално човешки ресурси, което е специфично за случаи на 
рязко увеличение на безработицата (особено в условия на 
криза). 

С — 1 
ако А = И^- ( Л / ^ е начална обща заетост на 

човешките ресурси в дадено ниво), то числеността на 

заетите расте при С>1 и намалява при С < 1 с фиксирани 

темпове, равни на (С-1)100% за периода. 
ако А>0, С<\, то нивото разширява числеността на пряко 
заетите човешки ресурси, но абсолютната величина на 

прираста намалява. 
Втори случай. Фиксирана величина на прираста на човешките 

ресурси, поради очертаващи се тенденции в икономическото 

развитие. Ако за първия случай приемем, че С=1, то 5М(у) = А 

(А Ф 0). При А>0 всеки следващ период от време прирастът ще се 

увеличава (икономиката е в подем след излизане от рецесия), а при 

А < 0 прирастът ще намалява (увеличаване на безработицата). В 

този случай решението ще приеме вида: 

1-/ 
ЛГ

(0
=(«1 + Л Д >

+
Х а & + А0г 1-Л 

.и 
(=1 

Трети случай. Да разгледаме втория случай при А=0. Това 

означава, че числеността на човешките ресурси в разглежданото 

ниво не се променя. Решението на системата (3) в този случай е: 

1=1 

За успешното практическо приложение на представения модел 

е необходимо да се даде отговор на въпроса: в какви случаи движе

нието на човешките ресурси може да се разглежда като верига на 

Марков? Необходимите условия за това са: 
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1) вероятностите на прехода /?>.
;
 да са едни и същи за всички 

работници, принадлежащи на /-тата категория; 

2) изменението на състоянието на работниците да се 

осъществява през определен интервал от време. 

На пръв поглед условие 1) изглежда твърде ограничаващо
6
 и 

допускането за това, че то е изпълнено, е много пресилено. В 

действителност, обаче, ние сме свободни в рамките на поставената 

задача да детайлизираме всяка категория (професия, квалификация, 

област и т.н.), така че човешките ресурси, разглеждани в тази 

разбивка, да бъдат по-еднородни по отношение на движението си. В 

болшинството наблюдавани случаи моделът може да се приведе в 

такъв вид, при който условието 1) за марковските вериги да бъде 

достатъчно реалистично
7
. 

Условието 2) за марковски процеси — дискретност на процеса, 

означава, че всички изменения в неговите състояния се осъще

ствяват във фиксирани моменти от време края или началото на 

всеки месец, тримесечие, календарна година и др. Разбира се, в 

действителност уволнението, повишаването на квалификацията, 

смяната на професията и т.н. се осъществяват в произволен момент 

от време. Поради това в реална ситуация движението на човешките 

ресурси протича по-скоро непрекъснато, отколкото дискретно. Ние, 

обаче, можем да приведем следните доводи в полза на предложения 

дискретен модел. Първо, практически данните за състоянието на 

системата съществуват само за равноотдалечени моменти от време. 

Затова ние реално -анализираме модела при дискретно изменение на 

времето. Второ, независимо, че за даден регион като цяло, движе

нието на човешките ресурси се осъществява непрекъснато във 

времето, то може да се приеме за отделния работник, че 

изменението в неговото състояние се осъществява скокообразно. 

Ето защо може да се направи изводът, че дискретните модели 

Именно от тази гледна точка се критикуват обикновено марковските модели на 

движението. Вж. например МсСйпшз К.. М. А зЮсЬазйса! тос!е1 о̂ зос1а1 тоЪПку. 

„Атепсап зосюю&юа1 геугеш", 1998, N0 5. 

Угоот, V. Н., К. К. МсОпттоп. То\̂ агс15 а ЗШспазйс тос1е1 оГтапа§епа1 сагеегз. 

„АсюнтзйайУе 8с1епсе (ЗиагТеНу:, 1998, V. 12, МагсЬ. 
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I ;.у* ••• - •••> -

от вида (2) са удобни и необходими от гледна точка на използването 

на статистическата информация и на простотата на изчислителната 

процедура, като същевременно в достатъчна степен се доближават 

до реалната действителност и имат практическа приложимост. 
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ОЦЕНКА НА РАЗЛИЧИЯТА В ДОХОДИТЕ 

И РАЗХОДИТЕ НА ДОМАКИНСТВАТА 

ПО ДЕЦИЛНИ ГРУПИ 

Гл. ас. д-р Стела Цанова, докторант Цветелина Цанова 

Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов 

Резюме 

Диференциацията на доходите на населението са в основата на реди

ца социални проблеми, като бедност, разслояване на обществото, възник

ване на социално напрежение и конфликти. Тенденциите в измененията на 

доходите са различни за отделните социални групи от населението. Пред

мет на настоящата разработка е изследване на различията в доходите и 

разходите на домакинствата по децилни групи. Изследването се основава 

на данни за домакинските бюджети за периода 2000-2009 г. Анализът про

тича в следната последователност: установяване на степента на различие 

в общия доход/разход на домакинствата от десета спрямо първа децилна 

група; проверка за значимост на изменението на общия доход (разход) на 

домакинствата по години и по децилни групи за периода 2000-2009 г.; и 

оценка на тенденцията в доходите/разходите на домакинствата по години 

и по децилни групи в съпоставими цени за периода 2000-2009 г. 

Диференциацията на доходите на населението са в основата на 

редица социални проблеми, като бедност, разслояване на обществото, 

възникване на социално напрежение и конфликти. Тенденциите в изме

ненията на доходите са различни за отделните социални групи от насе
лението. Предмет на настоящата разработка е изследване на различи

ята в доходите и разходите на домакинствата по децилни групи. Из

следването се основава на данни за домакинските бюджети за периода 

2000-2009 г. Данните са получени от съответните източници на НСИ
1 

Анализът протича в следната последователност: установяване 

на степента на различие в общия доход/разход на домакинствата от 

десета спрямо първа децилна група; проверка за значимост на изме

нението на общия доход (разход) на домакинствата по години и по 
децилни групи за периода 2000-2009 г; и оценка на тенденцията в до

ходите/разходите на домакинствата по години и по децилни групи в 

съпоставими цени за периода 2000-2009 г. 

'Бюджети на домакинствата по децилни групи. НСИ, различни години. 
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Общият доход на домакинствата при десета децилна група за 
2002 г. е 6,18 пъти по-голям от този при първа децилна група - това е 
годината с максимални различия в доходите на двете групи (таблица 
1). В следващите години съотношението между тях намалява до 5,01 
пъти за 2009 г., което означава че диференциацията на доходите по
степенно намалява. В таблица 1 освен съотношенията в доходите, е 
представена информация и за различията в общия разход на домакин
ствата между десета и първа децилни групи. Прави впечатление, че 
доходът при десета децилна група е над пет пъти по-голям от този в 
първа, а разходът около три пъти. Това означава, че домакинствата 
от десета децилна група изразходват по-малка част от своите дохо
ди, за разлика от тези в първа. Това е логичен резултат, тъй като при 
домакинствата с по-малки доходи голяма част от тях се използват за 
потребление. 

Таблица 1 

Съотношения между десета и първа децилни групи 

по общ доход/разход на домакинство 

Години 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

Съотношения между десета и първа децилни групи 

общ доход 

5,12 

5,42 

6,18 

5,63 

6,14 

5,54 

5,15 

5,34 

5,22 

5,01 

общ разход 

3,03 

3,12 

2,91 

2,89 

3,39 

3,03 

3,17 

3,46 

3,27 

3,09 

Данните за 2009 г. сочат, че отношението между общия потре

бителски разход и общия доход на домакинство от първа децилна група 
е 100,89%, което означава, че доходите на тези домакинства дори не 

достигат за задоволяване само на тази група разходи. При домакин

ствата от десета децилна група това съотношение е 62,07%. Остана

лите близо 3 8 % от общия доход се заделят за плащане на данъци, 

социални осигуровки и за спестяване. 
При анализиране на относителния дял на разходите на домакин

ствата данните са в текущи цени, тъй като преминаването в съпоста-
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вими цени няма да промени резултатите - относителните дялове ос
тават същите. Разгледаният метод (евклидовото разстояние) е под
ходящ за анализиране на промените в структурата на разходите на 
домакинствата без да се взема под внимание абсолютната величина 
на разходите и как те се променят по години и по децилни групи. За 
определяне значимостта на тези промени се прилага двуфакторният 
модел на дисперсионен анализ без отчитане на взаимодействието 
между факторите: факторът, разположен по редовете на таблицата е 

доходът/разходът на домакинствата по години за периода 2000-2009 
г. (десет наблюдения) и съответно факторът, разположен по колони на 
таблицата е доходът/разходът на домакинствата по децилни групи 
(отново десет наблюдения). 

Преди прилагане на метода е необходимо данните да бъдат пре
изчислени в съпоставими цени (преминава се към цени от 2005 г.), за 

да може да се проследи реалното изменение на дохода или разхода по 
години, след изключване на инфлацията. В противен случай, резул

татът относно значимостта на първия факторен признак (изменение
то на дохода по години), ще бъде изкуствено завишен. 

Резултатите от проверката на различията в изменението на об
щия доход на домакинство по години и по децилни групи са: 

Общ доход на домакинство 

$$ й. М Р РсгН 
24493011 9 2721446 22,43 2 00 
961071811 9 106785757 880,11 2'оО 
9827866 81 121332 

995392688 99 

Доказва се значимостта и на двата фактории признака при риск 

за грешка 1%. Следователно се потвърждава значимостта в измене

нието на дохода на домакинство по години за периода 2000-2009 г. -

Рет=22,43 (Р^а1ие=\,4\Е-Щ и по децилни групи -Рет=880,11, като 

различията в дохода по децилни групи са в пъти повече от тези по 
години. 

С помощта на дисперсионния анализ се доказа значимостта на 

тенденцията в изменението на общия доход на домакинство за пери

ода 2000-2009 г. При всяка децилна група изменението е различно. 

При определянето на тенденцията данните за дохода отново са в съпо

ставими цени от 2005 г. Получените параметри и оценката на тяхната 

статистическа значимост са представени в таблица 2. При всички 

децилни групи се наблюдава тенденция на нарастване на дохо

да, като увеличението при първа децилна група е средногодишно с 

Боигсе о{ УапаИоп 
К.О\У5 

Союшпз 
Еггог 

То1а1 
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84,41 лв. Това изменение при десета децилна група е близо четири 

пъти повече в размер на 317,04 лв. средногодишно нарастване на об

щия доход. 

Таблица 2 

Общ доход на домакинствата по децилни групи 

за периода 2000-2009 г. в съпоставими цени 

Оценка на параметри 

Ь 
15(а1 

Ь 
(5ш 

Децилни групи 

I 
84,41 

7,391 

VI 
158,28 

7,347 

II 
74,95 

4,77 

VII 
193,63 

7,198 

III 
84,99 

5,24 

VIII 

212,86 

5,977 

IV 
106,88 

5,578 

IX 
210,29 

4,789 

V 
131,42 

5,892 

X 
317,04 

3,447 

Общо 

144,29 

5,27 

Прави впечатление, че нарастването на общия доход при втора 

децилна група е по-малко от това в първа, а при трета общо взето 

съвпада с първа (84,99 лв. средногодишно увеличение). Причината 

вероятно е, че при всяко нарастване на минималната работна 

заплата, това увеличение се отразява пряко върху изменението 

на дохода при първа децилна група, докато във втора и трета 

се забавя. Изменението на дохода за посочения период общо на до

макинство е средногодишно със 144,29 лв. 

Получените параметри, доказващи възходящата тенденция в 

изменението на доходите на домакинствата за периода 2000-2009 г. 

са статистически значими - теоретичната стойност, определяща гра

ниците, в рамките на които параметрите се смятат за случайни (Ь=0) 

е / а = 0,01 

5» = 8 

= 3,36 (при риск за грешка а = 0,01 и степени на свобода 

(р =п-р= 10-2 = 8). 

Анализът продължава по същия начин за оценка на общия раз

ход на домакинство. Резултатите от проверката на различията в из

менението на този показател по години и по децилни групи са: 

Общ разход на домакинство 

Зоигсе о/ Уаг1айоп 

КО\У5 

Союшпз 

Еггог 

То1а1 

^ 

30859229 

413723057 

13064021 

457646306 

4Г 
- 9 

9 
81 

99 

М8 
3428803 

45969229 

161284 

Р 
21,26 

285,02 

Р сги 

2,00 

2,00 
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Доказва се значимостта и на двата фактории признака при риск 

за грешка а = 0,05: разходите на домакинство се различават, както по 

години (Рет=21,26, Р-уа1ие=в,2\Е-Щ, така и по децилни групи 
(Гет=2&5,02, Р-ш1ие= 1,88Е-57). 

С помощта на дисперсионния анализ само се доказа значимост

та на различията на изследваните фактори, без да се определи вели

чината и посоката на тези различия. Параметрите за оценка на изме

нението в разходите на домакинствата по години и по децилни групи 
са представени в таблица 3: 

Таблица 3 

Общ разход на домакинствата по децилни групи 

за периода 2000-2009 г. в съпоставими цени 

Оценка на параметри 

Ь 
15Ш1 

Ь 
15Ш 

Децилни групи 

I 
101,66 

5,9 
VI 
173.55 

7,22 

II 
69,11 

4.82 

VII 
210,26 

7,22 

III 
89,76 

7,18 

VIII 

253,62 

7,37 

IV 
103,32 

8,15 

IX 
271,44 

6,58 

V 
135,45 

7,86 

X 
415,67 

5Д7 

Общо 

176,47 

7,54 

При първа децилна група доходите не достигат. Потвърждение 

на казаното е, че разходите на домакинство нарастват средногодиш

но със 101,66 лв. за анализирания период, а доходите само с 84,41 лв. 

Като се вземе предвид и фактът, че общите разходи като абсолютна 

величина надвишават доходите, резултатът е, че домакинствата от 

първа децилна група продължават да обедняват. За наблюдава

ният период общите разходи на домакинствата от тази група средно 

надвишават доходите с 1,29 пъти. 

При втора децилна група се наблюдава сходна ситуация, тъй като 

величината на разходите надвишава тази на доходите с 2,52%, но пък 

за сметка на това разходите нарастват по-бавно от доходите (сред

ногодишното увеличение на разходите е 69,11 лв. срещу 74,95 лв. на 

доходите). 
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Таблица 4 

Общ доход и разход на домакинствата по децилни групи 

за периода 2000-2009 г. (изглаждане по права линия) 

^щенка на параметри 

Доход 

Разход 

а 
Ь 
а 
Ь 

Доход 

Разход 

а 
Ь 
а 
Ь 

Децилни групи 

I 
2016,4 

84,4 

2640,2 

101,7 

VI 
4547,1 

158,3 

4021.6 

173,6 

II 
2927,1 

74,9 

3041,4 

69,1 

VII 
5172 

193.6 

4420,4 

210,3 

III 

85 
3177,4 

89,8 

VIII 

6154 

212,9 

5042,2 

253,6 

IV 
3597,7 

106,9 

3417,4 

103,3 

IX 
7622,6 

210,3 

5864,8 

271,4 

V 
4045,2 

131,4 

3734,6 

135,5 

X 
11785,3 

317 
7775,2 

415,7 

общо 

5439,9 

144,3 

4505,6 

176,5 
1 , 

При останалите децилни групи ситуацията е по-различна, тъй като 
величината на доходите надвишава тази на разходите. Общият доход 
на домакинство при десета децилна група нараства средногодишно 
за наблюдаваният период с 317 лв., а общият разход с 415,67 лв. Това 
означава, че домакинствата от тази група увеличават своето 
потребление над сумата на нарастване на дохода. При остана
лите децилни групи (от пета до девета) се получават сходни резулта
ти като при домакинствата от десета група, само че с по-малки зна

чения по отделните показатели. 
Изменението на доходите и разходите на домакинство за всички 

цецилни групи е представено на следващата фигура: 

7500 

7000 

6500 

6000 

5500 

5000 

4500 

4000 

у = 144.29Х » 5439,9 

К
2
 = 0,7764 

у = 176.47Х + 4505,6 

В
2
 = 0,8766 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

-доход общо -«-разход общо Цпеаг (разход общо) Цпеаг (доход общо) 

Фиг. 1. Изменение на общия доход и общия разход общо 

на домакинство за периода 2000-2009 г. 
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Доходите на домакинство нарастват средногодишно със 144,29 

лв., следвани непосредствено от нарастване на разходите. Изгладе

ната линия, описваща общия разход (потребление) на домакинство е 

по-стръмна от тази на доходите - всяка година от изследвания пери

од разходите изпреварват нарастването на доходите средно с 1,22 пъти. 

При всички децилни групи потреблението нараства с по-

бързи темпове от тези на дохода, което означава, че се създава 

допълнително търсене. Това от своя страна би трябвало да доведе 

до нарастване на продажбите, разширяване на производството и сле

дователно до икономически подем. 
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ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

НА БЪЛГАРИЯ - 2000-2011 Г. 

Гл. ас. д-р Мариана Кънева 

Икономически университет - Варна 

1. Въведение 

Няма съмнение, че между индикаторите на обществения теле

комуникационен сектор и тези на икономическото развитие съще

ствува положителна корелация. За основоположник на тези 

изследвания се приема Лрр А. (1963)
1
 който публикува резултатите 

от сравнение на съотношението между телефонната плътност на 100 

души от населението и равнищата на доходите, измерени чрез Б В П 

на човек от населението по текущи цени в долари по ПП С , за 

държавите членки на Международния телекомуникационен съюз 

(МТС), ГШ/. Авторът е доказал наличието на много силна коре-

лационна зависимост на база функцията Те1еа
1
етИу

1
 = /((ЗОР

п
е.), 

която по-късно добива популярност като Закон на Лрр, а графич

ният й образ - Крива на Лрр. Резултатите от изследванията на Лрр 

се използват за създаване на „инструмент", чрез който да се подпо

могне извеждането на критерии за размера на инвестициите в теле

комуникационните мрежи. Според автора инвестициите в телеко

муникации следва да бъдат пропорционални на икономическия ра

стеж. В условията на либерализиран пазар на телекомуникационни 

Лрр, А. (1963). \\̂еа11п о̂ паиопз апс! 1е1ерпопе сюпзку. Те1есюттитса1юпз 1оигпа1, 
М у 1963, рр. 199-221. 
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услуги, в голяма част от държавите, изследователи
2
'
3
'
4
'
5,6 

доказват наличие на „обратна" зависимост между променливите т.е. 

&&% = /{Те1еа
1
ет0у

и
, е

1
) извеждат водещата роля на телекому

никациите като един от двигателите на икономическото развитие. 

В доклада се представят част от резултатите на изследване, в 

което обект е връзката между телекомуникационната инфра

структура и икономическото развитие на България за периода 2000-

2011 г. Целта на изследване посоката на взаимодействие между 

телекомуникационната инфраструктура и икономическото развитие 

в условия на либерализиран телекомуникационен пазар. 

2. Данни и методи 

Показателите, които са използвани в доклада за характери

зиране на телекомуникационната инфраструктура на България са 

поместени в таблица 1. Всички те са с годишна периодичност. В 

хода на изследването е осъществено тяхното разчленяване на 

тримесечни с използването на сплайн функции чрез метода на трите 

точки. Подобна дезагрегация е възможна, тъй като абсолютният 

брой на отделните индикатори е кумулативна величина към края на 

съответната година. Чрез подобно разчленяване се постигна съпо-

ставимост по време с останалите показатели, включени в изслед

ването, както и решение на проблема с осигуряване на по-голям 

брой наблюдения. 

•у 

Масюеп О., 8.18ауа§е (2000)., Теюсоттипюаиопз апс! есопотю §ГО\У1П., 1пюгпа-
иопа1 .юигпа1 оГ8оспа1 Есопотюз, Уо1.27, N0.7/8/9/10, 2010 рр. 893-906 
8пс!паг К.8., У.8пс!пагс1 (2007) Теюсоттипюаиопз 1пй-аз1гис№ге апа! Есопотю 
ОГОУЛП Еу1с1епсе &от Оеуе1орт§ Соипйгез, АррНес! Есопотейчсз апс! 1пюта1юпа1 
ОеуеюртеШ, Уо1. 7, N0. 2, 2007 
Рип-Ьее Ьат, , АНсе 8пш (2010) Есопотю §ГО\У1П, 1е1есоттипюа1юпз сюуеюртет 

апс! ргосюсйуку §ГО\У1Ь оГ1пе ююсоттитсайопз зес!ог: Еу1с1епсе агоипс! 1пе \УОГ1С!., 

Те1есоттипюа1юпз РоИсу., Уо1 34,/ Мау 2010, рр. 185-199 
5
 Ьагз-Непдпк ЯбНег, Ьеопагс! УУауегтап, Те1есоттипюа1юпз 1п&аз1шсШге апс! Есо

потю Оеуеюртеп1;:.А 81тикапеоиз Арргоасп, 01зсизз1оп Рарег Р8 РУ 96 - 16, Мз-
зепзсЬайзгетгит ВегПп, 1996 

6
 Ьее Т.8.У. Опо1таш К.. (2000), 1пгс-гтаНоп ТесЬпою§1 апс! Есопотю ОгоМп. А йте 

зепез Апа1уз15, №1юпа1 Утуегзку оГ8т§ароге, у^огкт§ рарег N0.173 1апиагу 2000 
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Таблица 1 

Показатели за телекомуникационна инфраструктура 

Показатели 

Абонати на фиксирани 
телекомуникационни мрежи 

Абонати на мобилни 
телекомуникационни мрежи (общо) 

Общ брой абонати на 
телекомуникационни мрежи -
вкл.абонати на 18БК публични 
таксофони и др. 

Абонати на интернет, вкл. фиксиран 
достъп, широколентов достъп, мобилен 

Интернет потребители - общо 

Общ обем на инвестициите в 
телекомуникации (общо). 

Мярка 

брой 

брой 

брой 

брой 

брой 

МЛН.Щ.Д. 

(2000 г.) 

Променливи 

МТЬ 

08М 

ТТ8 

1зиЬз 

Шззег 

1ПУ Теюот 

Показателите за „плътност" се изчисляват като отношение на 

съответния абсолютен показател към средногодишния брой на 

населението.- Прието е те да характеризират достъпността на 

телекомуникационната инфраструктура до населението и бизнеса. 

8 

Показатели за икономическото развитие 

В предходни изследвания, в които обект на изследване е 

връзката телекомуникации-икономическо развитие традиционно 

авторите (вкл. и цитираните) използват показатели за икономически 

растеж - процентното изменение във времето на два показателя -

БВП и Б В П на човек от население. Икономическото развитие е по-

широко понятие от икономически растеж и се отнася до подо

бряване качеството на живот и бизнес в една икономика и както 

посочва, икономистът Атаггуа 8еп
9
: „Икономическият растеж е 

един от аспектите на процеса на икономическо развитие" В 

изследването на този етап освен традиционния показател темп на 

7
 Показателите за сектор Телекомуникации са от Мог1с! Те1есоттишса1юп/ 1СТ 1п-

(КсаЮгз ОйаЬазе., 2003, 2008, 2011, ЪПр^^лШ.тШи-ОПсХ/ьШзик 
8
 Показателите за икономическото развитие са от електронната база данни 

Ьйр://с!а1:а\УОг1с!Ьапк.ог§/1пс11са1ог. 
9
 8еп, А. (1983). Оеуеюртепг.: ОДнсЬ №ау N0^? Есопотю Ьшт.а1, Уо1. 93 1ззие з72. 

рр.745-762., 
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БВП, допълнително са включени показателите: темп на растеж на 

производителността на труда, измерена чрез БВП на едно заето лице 

(щ.д, по цени на 2000 г); заети лица (общо) като процент от ИАН. 

Списък на използваните показатели в доклада за оценка на иконо

мическото развитие е поместен в таблица 2. 

Таблица 2 

Показатели за икономическо развитие 

Показатели 

Брутен вътрешен продукт 

Б В П на човек от 

население 

БВП на човек от едно 

заето лице 

Заети лица в икономиката 

Коефициент на заетост 

Мярка 

млн. евро 

(2000 г.) 

Евро (2000 г.) 

Евро (2000 г.) 

брой 

% от ИАН 

База данни 

Еигоз1:а1/81а11зи 

сз Ьу Лете 

Б В П (2000 

г.)/Население 

Б В П (2000 г.)/ 

Заети лица 

УЛУ\У.П51.Ъ§ 

Ш\У\У.П51.Ь§ 

Променливи 

СБР 

СБР_сар 

СБРегар! 

ЬаЬ 

Етр1 

Методи 

Показателите, които изграждат изследователската база данни в 

конкретното изследване, могат да се разглеждат и като причина, и 

като следствие един спрямо друг. За оценка на характера на 

връзката телекомуникации - икономически растеж е тестът на 

Огап^ег за причинност. „Причинност по Огап^ег"
10
 се свързва с 

факта, че „миналото може да влияе на бъдещето, но не и обратно". 

Този постулат на Сгап§ег се разглежда в информационен аспект, за 

да се изясни каква част от вариацията на текущите нива на иконо

мическото развитие (У) могат да се обяснят с предходни негови 

значения и може ли с добавянето на предходните нива на телеко

муникационната инфраструктура (X) да се подобри това обяснение. 

Тестът на Огап§ег в изследването е осъществен чрез УАЯ-модела: 

Огап^ег С.\У.1 „Тезйгщ Гог саизаШу", 1оигпа1 оГ Есопотю Оупагшсз апс! Соп1го1 
2/1980, р. 329-352. 
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ЕОг, = с
ЕОг
 + ]Г а

]
Текот

гЧ
 + 2 , Р^Ог

м
 + I/, 

7=1 У=1 

/> Р 

Те1сот
(
 = с

Те1сот
 + ̂  У

]
Текот

1
_

]
 +2^ Я

у
.Д(7Г,_, + *, 

7=1 У=1 

където: (Текот), {ЕОг) са вектори на променливите и 

техните лагове съответно - за телекомуникациите и икономическото 

развитие, а (Х-,Р- са матриците на коефициентите пред [Текот ), 

[ЕОг). Проверката се свежда до проверка на нулеви хипотези за 

равенство на нула на група коефициенти - Н
0
^ '.а^ =0^ =..а

р
=0 и 

о̂(г) '3
1
=8

2
=...5 - 0

 п
. Според резултатите от теста на Огап^ег 

са възможни следните изходи: I) Нито една променлива не може да 

се класифицира като причина по Огап§ег; и) Еднопосочна при

чинност (Текот^ЕСг)), но не и обратно; ш) Еднопосочна 

причинност (Текот <— ЕОг), но не и обратно. В този случай би се 

приело твърдението, че законът на Лрр действа и в условията на 

динамичен, либерализиран телекомуникационен пазар; п) Промен

ливите (X) и (У) представляват причина по Сгап^ег една спрямо 

друга {Текот ^ЕОг ). Следвайки теоретичните постановки, тес

тът може да се приложи към всеки един от показателите, които ха

рактеризират телекомуникационната инфраструктура и тези на ико

номическото развитие. Хипотезите, които се проверяват, в изсле

дването са: #о(1)
 :
 нивата на телекомуникационната инфрастру-

'Практически проверката се осъществява с помощта на Р-критерий: 

_ (<5$Кд - 38Я
и
 )/п

 с ъ с
 лепени

 н а
 свобода у

{
 = Н; у

2
=п-к

и
 п - брой 

88К
и
/(п-к

и
) 

наблюдения; к
и
 - брой параметри в неограничената регресия; к

К
 - брой 

параметри в ограничена регресия; И - брой наложени ограничения И = (к
и
-к

я
)\ 

55Я,;85Я
К
- съответните суми от квадратите на остатъците при неограничен и 

ограничен авторегресионен модел, С. \У. 1 Сгап&ег., 1пуез11§аИп§ Саиза1 Кекпопз 

Ьу ЕсопотеШс Мос!е1з апс! Сгозз-зрес1га1 Ме1пос15 Есопоте1пса, Уо1. 37, N0. 3. 

(Аи&, 1969), рр. 424-438., 

Ь«р://\у\уш.зопота.ес!и/изег5/с/сие11аг/есоп411/Огап§ег.р<3{*. 

435 



ктура [Текот) не влияят на икономическото развитие; и -" о(2) • 

икономическото развитие [ЕОг) влияе върху нивата на телеко

муникационна инфраструктура. За да се достигане до заключението, 

че [Текот) влияе на (ЕОг) т.е [Текот —> ЕОг), е необходимо да 

бъдат изпълнени едновременно условията: I) да бъде отхвърлена 

хипотезата „ [Текот) не влияе на [ЕОг) "\ и) да бъде приета 

хипотезата „[Текот) не влияе на [ЕОг) ", В случай, че и двете 

хипотези се отхвърлят, то между разглежданите две променливи 

съществува взаимозависимост. Ако и двете хипотези се приемат, то 

между променливите каузална връзка в смисъл на Огап§ег не 

съществува. Приложението на теста на Сгап^ег за при-чинност 

налага спазването на изисквания относно построяването на авто-

регресионни модели с разпределени лагове, както и тези за 

осигуряване на стабилност на УАК-система, от която е изведен 

тестът. Само ще споменем, че всички редове, съставени от равни

щата на разглежданите променливи, са идентифицирани относно 

наличието на тренд с помощта на класическия автоко-релационен 

анализ и тестовете за единичен корен
12
 с цел определяне техния 

порядък на интегрираност. Според него са осъществени и транс

формациите върху изходните данни с цел осигуряване на ста-

ционарност. Максимално възможният брой на лаговите проме

нливи, включени в моделите на системите, е определен според 

изведените от Б1еЬо1 и Иегюуе формули за тримесечни данни -

Ш'-
Заедно с цитираните правила изборът на лаг се определя 

и чрез стойностите на информационните критерии на /\кшке и 

12
 Проверката за интегрираност на динамичните редове, включени в настоящото 

изследване, е осъществена с помощта на многовариантна процедура, предложена 

от Оо1асю, 1епктзоп, 8озуШа-Шуего./ Оо1асю 5. Т.Депктзоп Т. апс! 8озуШа-К1уего 

8., Сош1:е§га1юп апс! \]пИ Коо(8/1оигпа1 оГЕсопотюз 8игуеу, 1990,Уо1.4 р. 249-273 

По същество тя използва проверките на хипотези за единичен корен чрез 

критериите на Вюкеу-Ри11ег. 
13
 01еЬо1, Р. X. апс! Иогюуе М., Ш к Коо1з т Есопотю П т е 8епез: 8е1еспуе 

8игуеу//Ююс1ез О.Р. апс! РотЬу Т.ЕЦедз), Ас!уапсез т Есопоте1пс5, Уо1. 8. 

Огеепшюп, СТ: Ргезз. 1999 р. 3-69. 
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8сЬ\уаг2
14
, както и с помощта на ЬК -тест и Н(2 - тест. Изложената 

процедура на теста за каузалност по Огап§ег е приложена по двойки 

променливи от групите телекомуникации и икономическо развитие. 

За целите на този доклад не са изследвани всички възможни двойки 

променливи за причинност на принципа „всяка с всяка" 

3. Резултати 

Изложението в доклада е съсредоточено върху резултатите от 

приложението на теста на Огап§ег. Връзката телекомуникации-

икономическо развитие първоначално е оценена през призмата на 

закона на Лрр. За провеждането теста на Огап§ег в системата са 

включени променливи, които характеризират телефонната плътност 

и икономическия растеж. Очакваната посока, според закона на Лрр 

е (ЕОг —> Текекйегу). Резултатите от тестовете на Сгап§ег (вж. 

таблица 3) дават основание да се твърди, че вариацията в равнищата 

на показателите за плътност по фиксирани и мобилни постове са 

причина по Огап§ег по отношение на Б В П на човек от население, но 

не и обратното, т.е посоката на взаимодействие между промен

ливите е {ГекЛепзИу —> ЕОг). В този случай за изследвания период 

не може да се приеме, че законът на Лрр в неговия основен вид 

ОБР
1
 = /(Те1еа

1
еп5Иу

и
,е

[
) може да е „инструмент", чрез който да 

се приемат решения относно развитието на телекомуникационна 

инфраструктура в средата на либерализиран пазар на телеко

муникационни услуги в България. Нещо повече - тези резултати 

показват, че посоката на взаимодействие между цитираните пока

затели е точно противоположна на тази, изведена от Лрр. 

14
 ЕУ1е\У5 5.1 Озег^з ОиМе/р. 541-542, 983-985// \у\у\у.еу1е\У5.сот. 
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Таблица 3 

Резултати от тест на Сгап^ег за „мрежова" плътност 

и икономическия растеж 

Хипотези 

Я
Ф )

; 

^0(2)-' 

Я
0(1) •' 

""0(2) •' 

Н
ф ) •' 

"0(2) •' 

^ М Т Ь не е причина 

СЮР_САР 

О0Р_САР не е причина 

1)_МТЬ 

0_С8М не е причина 

(ЮР_САР 

0ЮР_САР не е причина 

Б_08М 

Ц_18 не е причина 

СЮР_САР 

СЮРСАР не е причина 

Б_18 

Р-8Ш РгоЬ 

1а%5 2; оЪз = 45 

2,489 

0,128 

5,060 

0,260 

0,026 

0,089 

0,075* 

0,943 

0,011 

0,772 

0,975 

0,915 

Решение 

(
^
^_Л4?I-^С2Р_сф)•'• 

{О_СЖ-*0ОР_сар) 

[МЬз^ОИР _сар) 

Забележка: Използваните символи за променливите са: 

ОБРСАР - БВП на човек от население еиг 2000 г. В_Ш1, П_ОЩ 

В_РН, Б18, Б_Ш - показатели за плътност, съответно по 

фиксирани телефонни постове, по мобилни абонати на мобилни 

мрежи, по абонати на интернет. * 

Ако се погледнат по-внимателно нивата, с които се отхвърля 

нулевата- хипотеза, се вижда, че плътността по „новите" абонатни 

средства е по-силна причина за вариациите на настоящите нива на 

БВП на човек от население в сравнение с плътността по 

историческите абонатни средства (т.е. с тези, с които е изведен 

закона на Лрр). Връзката интернет - икономическо развитие е от 

причинно следствен характер в смисъла на Огап̂ ег. Видно е, че 

двете променливи са взаимозависими и това не някаква особена 

изненада, като се имат предвид възможностите, които предлага 

глобалната мрежа. От друга стана - „богатството" на населението е 

необходимост за осигуряване на достъп до интернет. Всеки един от 

резултатите поместени в Таблица 3 е повод за допълнителни 
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изследвания в различни посоки, включително и в търсене на трета 
променлива по смисъла на Огап§ег, която въздейства едновременно 

и на двете първоначално изследвани. 

С помощта на изложената процедура на Огап§ег е оценен и 

характерът на връзката „достъпност до телекомуникационна мрежа 

- показатели на икономическото развитие" Резултатите от теста на 

Огап§ег (вж.таблица 4) по отношение на първата двойка 

проверявани хипотези [Б_ТТ8 ? ОБР_етр^ показват една взаимна 

обвързаност между общата мрежова телефонна плътност по всички 

абонати и производителността на труда на едно заето лице. Това 

означава, че при изследвания на производителността на труда 

достъпността на телекомуникациите следва да се разглежда като 

една възможна детерминанта. Максималният възможен лаг на 

„действие" на тази връзка достига до 3 - в конкретното изследване 

това са 3 тримесечия. Интернет абонатите са причина по Огап§ег и 

следствие за/от вариациите в равнищата на производителността на 

труда на едно заето лице със закъснение до три тримесечия. Тази 

взаимна обвързаност се обяснява от една страна с възможностите, 

които предоставя глобалната мрежа за „работа от разстояние", от 

друга - с инвестициите, необходими за разкриването на допъл

нителни нейни абонати и доказания вторичен
 5
 ефект от тях. 

Резултатът от проверката на теста при втората двойка променливи 

{СйР етр1 ? 0_18иЬз) показва, че двете променливи са взаимнооб-

вързани и по смисъла на Огап§ег представляват фактор една спрямо 

друга. Работните места налагат използването на глобалната мрежа /в 

не малък брой от случаите/, което налага включването на нови 

абонати, те от своя страна - създават и „продукт" който може да 

бъде предлаган от разстояние, като по този начин генерират допъл

нителни ползи. 

15
 Вторичните ефекти от развитието на телекомуникационната мрежа не са обект на 

разглеждане в доклада. Те се отнасят до ползите, които генерират другите отрасли 

на икономиката като туризъм, търговия, финансов сектор, индустрия и др. 

Вторичните ефекти се отнасят и до развитието на мрежата като „снежна топка" -

абонатите привличат нови абонати за да могат да комуникират.. .(бел.авт.) 
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Таблица 4 

Резултати от тест на Сгап§ег за „мрежова" плътност 

и показатели за развитие 

Пеоиод 1994 -2011 г. 

Хипотези 

Н
о{\) '• 

Я
0(2) * 

Я
0(1)

 : 

"0(2) " 

Я
0(1)

 : 

Я
0(2) * 

Я
0(1)

 : 

9 

*
 Я

0(2)'-

Ц_ТТ8 не е 
причина за 

СЮР ЕМРЬ 

СЮР_ЕМРЬ не е 

причина за 

В ТТ8 

0_18 не е 
причина за 

СБР ЕМРЬ 

СЮР_ЕМРЬ не е 

причина за В 18 

0_18 не е 
причина за 

ЕМРЬ 

ЕМРЬ не е 
причина за 0 18 

0_С8М не е 

причина за 

ЕМРЬ 

ЕМРЬ не е 
причина за 

и С8М 

р-
81а* РгоЬ 

1а%з 2; 

0,196 

1,152 

0,823 

0,326 

Р-
81а* РгоЬ 

1а%$ 3; 

0,664 

0,900 

1,427 

1,270 

3,675 

0,327 

3,281 

0,044 

0,579 

0,450 

0,250 

0,299 

0,014 

0,858 

0,022 

0,996 

Решение 

(й _ТТ5;:СОР _етр1) 

(й _1СОйР _етр1) 

(0__Ь->Етр1) 

(О СЗМ->Етр1) 

Забележка: * Използваните символи за променливите са: 

ОИРЕМРЬ - БВП на едно заето лице 2000 г/; ЕМРЬ - заети лица 

(общо) процент от ИАН., останалите символи са известни. 

** В таблицата са поместени резултатите от онези ре-

гресии, които отговарят на теоретичните изисквания при макси

мално значими лагови променливи. 

Що се отнася до другите резултати от теста на Огап§ег, 

поместени в таблица 4 - резултатите показват наличието едно

странна причинност от телекомуникационната инфраструктура към 

цитираните показатели на икономическо развитие. Би могло да се 
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приеме (интуитивно дори), че интернет създава възможност за 

започване на работа и е предпоставка за „предсказване" стойностите 

на коефициентите на заетост. При изследване, чийто предмет са 

вариациите в коефициентите на заетост в краткосрочен план 

показателите, които характеризират достъп до интернет следва да 

бъдат включени като обясняващи променливи. Тази връзка се 

проявява със закъснение от три тримесечия, което вероятно се 

дължи на по-бавната адаптация на населението и бизнеса към 

възможностите на новите технологии. Застаряващото население, 

респ. и заетите лица, както и високата младежка безработица са 

вероятните причини за проявлението на връзката именно в този й 

формат. 

Заключение 

Резултатите от това изследване са една малка част от пробле

матика и не претендират за изчерпателност, но на този етап може 

само да изкаже твърдението, че няма основание да се приеме, че 

законът на Лрр в неговата основна форма действа в България за 

изследвания период. Като взаимозависими следва да се приемат рав

нищата на индикаторите на обществения телекомуникационен се

ктор и тези на икономическото развитие. Там, където връзката е 

еднопосочна, тя е от индикаторите на телекомуникационната инф

раструктура към икономическото развитие. 
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МОДЕЛИ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ВЪНШНАТА 

ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Гл. ас. Любомир Любенов 

Икономически университет - Варна 

Енергията е необходима за всяка човешка дейност, която се 

осъществява на този свят. Светът, в който живеем, има нужда от 

много пъти повече енергия всяка следваща спрямо предходната 

година. Поради това икономиката не би могла да функционира 

нормално без необходимите и достатъчни енергийни ресурси. 

Република България е малка, ресурсно необезпечена страна с 

традиционно отворена икономика, чийто внос и износ оказват 

съществено влияние върху развитието на националното и сто

панство. На фона на световната тенденция на изчерпване на 

природните богатства особено място в това отношение заемат 

енергийните ресурси. Значителното увеличение на международната 

търговия определя „разходно-пренасочващата политика" като важен 

инструмент за макроикономическо равновесие. През последните 

години сме свидетели на постоянни промени в икономическото и 

политическото ни развитие. Енергийният сектор е основополагащ за 

развитието на националната икономика. В частност външната тър

говия с енергийни ресурси е определяща за равновесието на 

платежния баланс. Изучаването и в новите икономически и поли

тически условия представлява интерес от първостепенна важност, 

както от страна на статистическата наука и практика, така и от стра

на на държавното управление. 

Цел на настоящия доклад е да оцени еластичността. на 

външната търговия с енергийни ресурси спрямо няколко макро

икономически променливи, базирайки се на теорията на еластич

ността чрез използването на РБЬз модели. Използват се данни за 

Хаджиев, В. Статистика на външната търговия. Наука и изкуство, ИУ-Варна, 

2010, с. 121. 
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вноса и износа на енергийни ресурси по основни търговски парт
ньори по тримесечия за периода 1998:1-2011:4. Избраните макро
икономически променливи са БВП, И П Ц , номинален валутен курс 
спрямо щатския долар и реален ефективен валутен курс. Пони

жението на индексите на валутния курс показват поскъпване на 

лева. Всички индекси са изчислени при база последното тримесечие 

на 1997 г. Източници на данните са статистическите публикации на 

НСИ, Б Н Б и Евростат. 

Както повечето икономически процеси, така и зависимостта 

между валутния курс и международните транзакции не се проявява 

незабавно, а с известно закъснение Т.е., изследваната връзка има 

динамичен характер. Основни източници на лагови ефекти в прояв

лението на зависимостта са макроикономическите фактори, поради 

което може да приемем, че не само валутния курс е с подобно 

въздействие. 

Продължение на класическия регресионен модел е предста

вянето на изследваната връзка от един фактор чрез неговите лагови 

въздействия върху зависимата променлива , който има следния вид: 

У^СОгб
 +
Р
0
Х, + ДХ-,

 +
 -

 +
 Р

к
Хг-

к
 + 6г 

Параметрите Пк се представят чрез полином от вида: 

/?
}
=у+г

2
и-с)

 +
г&-с)

г+
-

+
у-^и-су 

Проблем на оценяването на РБЬз е определянето на порядъка 

на двата основни параметъра на модела. Лагът се установява с 

използването на критериите на Ака1ке и 8сЬ\уаг2 като се вземат под 

внимание конкретните условия на изследваната връзка. 

От друга страна, определянето на полинома за изразяване на к 

се детерминира от изискването на иконометричната теория той да е 

по-малък или равен на лагът, т.е. р<=к
4
. Коректното приложение на 

оценъчния метод изисква да се проверят остатъците е̂  за сериална 

корелация. За целта се използва теста на БигЬт-^а^оп (ОХ^-тест). 

При установяването на статистически значима автокорелация се 

2
 Хаджиев, В. Еластичност на външната търговия. Славена, Варна, 2001, с. 7-9. 
3
 А1шоп, 8., ТЬе <Кз1пЪи1ес11а§ Ье1\уееп сарка! арргорпайопз апс! ехрепсПШгез. // 
ЕсопотеШса, 1965,№33,рр. 178-196. 

4
 Хаджиев, В., Еластичност..., с. 47. 
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прибавя фиктивната променлива АК(1), чрез която се симулира 

авторегресионен процес от първи порядък. В някои случаи се налага 

и прибавянето на фиктивната променлива АК(2). 

Включването на фиктивни променливи, обаче, може да 

предизвика приемането на модел, който не показва влиянието на 

факторите, а се дължи изцяло на константата и/или авторегресорите. 

В този случай според Р-критерия се доказва адекватност, но реално 

не съществува релация
5
 С цел ограничаването на невярна интер

претация на критерия на Фишер се използва теста на \\̂ а1а
6
 Чрез 

него се извършва тест за адекватност за избрани независими про

менливи. Изчисляват се две характеристики - Р и ПП. Нулевата 

хипотеза се отхвърля когато и двете са над критичните стойности 

при дадените степени на свобода и приетото равнище на значимост 

• . Тогава може да се приеме, че даденият модел е адекватен. В 

противен случай той се отхвърля. 

На практика като се използват горните разсъждения, се 

експериментират множество модели и се избира онзи от тях, който 

най-пълно отговаря на изискванията на всички критерии. 

Установените зависимости чрез модела на А1топ могат да се 

използват за прогностични цели, но при условие, че текущата стой

ност на фактора не оказва съществено влияние върху зависимата 

променлива. 

В конкретното изследване като зависими променливи се 

избират общия внос и износ на енергийни ресурси, както и вноса и 

износа им от и за ЕС-15. Освен тях се взимат вноса на енергийни 

ресурси от група „Европа" и износа на енергийни ресурси за „Бал

кански държави" Основание за това са относителните дялове, които 

имат съответните търговски партньори във външната тьрго-вия с 

енергийни ресурси (таблица 1). 

5
 Пак там, с. 50. 

6
 БауШзоп, К. апд Ь МасКшпоп. ЕзПтаПоп апа

1
 Мегепсе т Есопоте1псз. Ох&го! 

ЬГшуегзку Ргезз, 1993. 
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Таблица 1 

Относителни дялове на вноса и износа 

на енергийни ресурси по търговски партньори, осреднени 

за периода 1:1998-4:2011 г. (в проценти) 

Търговски партньор 

Европейски съюз -15 

ЕС - нови държави членки 

Европа 

Балкански държави 

Америка 

Азия 

Други държави 

ОБЩО 

Дял от общия 

внос 

0,9 

1,4 

16,1 

0,2 

0,5 

1,4 

0,8 

21,3 

износ 

2,2 

1,2 

0,9 

4,6 

0,5 

2,2 

0,7 

12,3 

Дял за съответния ТП 

внос 

2,2 

14,8 

73,8 

2,7 

7,5 

12,9 

25,4 

-

износ 

4,3 

14,4 

14,5 

27.4 

11,8 

29,4 

13,4 

-

Посочените динамични редове за външната търговия, както и 

избраните макроикономически променливи следва да се изследват 

за интегрираност. Тестовете за интегрираност се прилагат върху 

сезонно ажустираните данни. Това е необходимо, понеже при уста

новяването на зависимости сезонността в променливите може да 

прикрие или изкуствено да подсили дадена релация. Методът за 

сезонно ажустиране е Сепзиз XI 1.2. След отстраняване влиянието 

на сезонността данните се логаритмуват. Това се прави с цел 

стабилизиране на дисперсията на изследваните динамични редове. 

Получените оценки със сериите от натурални логаритми са много 

по-надеждни и не изкривяват по никакъв начин крайните резултати 

от моделирането. 

Така получените динамични редове се подлагат на разширения 

тест за интегрираност на Дики-Фулър, резултатите от които се 

представят в таблица 2. 
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Таблица 2 

Резултати от проведените тестове за интегрираност 

на изследваните динамични редове 

Променлива Вид модел на теста* 

1-ЕУЕ1. 

ТейЗгаййс 

АОР РР 

^ _
>
^ Логаритми на сезонно ажустираните динамични редове на вноса и юноса на 

Внос на енергийни ресурси (М) 

Внос на енергийни ресурси от ЕС-15 (М1) 

Внос на енергийни ресурси от "Европа" (М2) 

Износ на енергийни ресурси (X) 

Износ на енергийни ресурси за ЕС-15 (Х1) 

Износ на енергийни ресурси за "Балкански държави" (Х2) 

тгепаУсопй 

(гепй/сопЗ 

ттепоУсопй 

ттепаУсопй 

(гепоУсопЗ 

С0П34 

-2,397 

-3,330 

-2,795 

-2,775 

-6,500 

-2,338 

Логаритми на динамичните редове на факториите 

БВП (СОР) 

ИПЦ (СР1) 

Номинален валутен курс спрямо щатския долар (ЕК) 

Реален ефективен валутен курс (КЕЕК) 

С0П5( 

СОП51 

попе 

попе 

-1,356 

-0,357 

-0,590 

-4,029 

-2,758 

-3,318 

-2,962 

-2,965 

-6,656 

-2,356 

1%Сгп1са1 

Уа1ие" 

Р|Г51з сИпегепсе 

Тез! 81а(15Нс 

А0Р 

енергийни ресурси 

-4,131 

-4,131 

-4,131 

-4,131 

-4,131 

-3,552 

променливи 

-1,273 

-0,386 

-0,565 

-3,984 

-3,552 

-3,552 

-2,605 

-2,605 

-7,651 

-9,419 

-8,618 

-9,756 

-7,758 

-5,761 

-5,75755 

-6,316 

-

РР 

-7,642 

-9,848 

-8,611 

-9,458 

-7,752 

-5,893 

-5,733 

-6,286 

-

1%Сп'йса1 

Уа1ие" 

-4,135 

-4,135 

-4,135 

-4,Б5 

-3,555 

|-№ 

-

1 

1 

1 

1 

0 

1 

-3,555 

-3,555 

-2,606 

-

1 

1 

1 

0 

СИ/И1 • с включване само лд константа. 

"МасКппоя сп(1са| т1ас$ Гог г^ссПоп оГпуро1Ье!15 аГа шп1гоо(. 

Критерии за избор на основното уравнение при А Б Р и РР 

тестовете са отсъствие на автокорелация в остатъците и оптимални 

стойности за А1С и 8С критериите. Критичната стойност за всички 

динамични редове се фиксира при 1 риск за грешка. 

Оказва се, че всички изследвани динамични редове, с 

изключение на два, са интегрирани от първи порядък. Това налага 

при изследването на зависимостите да се използват техните първи 

последователни разлики. В този смисъл, получените при моде

лирането регресионни коефициенти могат да се тълкуват като чисти 

коефициенти на еластичност. От зависимите променливи единст

вено за динамичния ред на натуралните логаритми на износа на 

енергийни ресурси за ЕС-15 се установява интегрираност от нулев 

порядък, с наличие на стохастичен тренд. От факториите промен

ливи индексът на реалния ефективен валутен курс също се оказва 

интегриран от нулев порядък. Поради това тези две променливи не 

могат да се използват за директно оценяване на еластичността. 

Останалите динамични редове се подлагат на трансформация и 

с тях се извършва моделирането според вече зададените критерии. 

Всички модели за външната търговия на енергийни ресурси са 

от следния вид, предвид обстоятелството, че приложената транс-
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формация на данните е намирането на първи последователни 

разлики: 

Т,-, 

Хг 
+ 

^ м > / 
<?, 

В този случай получените значими лагови регресионни коефи

циенти могат да се тълкуват като лагови коефициенти на еласти

чност. 

В резултат от моделирането се оказа, че няма значими модели 

за факторите Б В П и номиналния валутен курс. Същевременно няма 

и значими модели за вноса на енергийни ресурси от ЕС-15, както и 

за износа на енергийни ресурси за ЕС-15. Всички значими модели са 

с фактора ИПЦ. 

За общия внос на енергийни ресурси се получиха 14 значими 

модела, а за вноса от група „Европа" - 19. Съответно за общия 

износ на енергийни ресурси значимите модели са 12, за износа за 

група „Балкански държави" - 15. 

След използването на критериите на Ака1ке и 8сЬ\уаг2 бяха 

избрани следните модели, представени в таблица 3: 
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Таблица 3 

Основни параметри на избраните модели на еластичността 

на външната търговия с енергийни ресурси 

Характеристики 

на модела 

ГС-зяиагеа" 

ОигЬ|П-УУа*зоп з1а1 

Ака 1ке Мо сгИепоп 

Зспм/агг спЧепоп 

Р-5т.айзт.ю 

РгоЬ(Р-з1а«з1ю) 

ТО а И Р-51а1|"з11С 

РгоЬаЬНКу 

УУа1с1Сг11-5циаге 

РгоЬаЬПКу 

Зависима променлива 

М 1 М2_1 Х_1 Х2_1 

Вид на модела (X; к; р) [АК] 

(СРМ.6,1) 1 

0,30 

2,00 

-1,27 

-1,11 

6,39 

0.00 

11,50 

0,00 

23,00 

0,00 

(СР1_1,8,3) 1 

0,30 

2,00 

-1,17 

-0,93 

3,50 

0,01 

4,97 

0,00 

19,90 

0,00 

(СР1_1,3,1) 1 

0,25 

2,06 

-0,42 

-0,27 

5,20 

0,00 

7,02 

0,00 

14,05 

0,00 

Значими регресионни коефициенти 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Сумарен ефект 

1,29 

-0,59 

-1,22 

-1,85 

-2,47 

-4,85 

-1,44 

-1,86 

-1,80 

-1,09 

-6,20 

4,26 

-1,48 

-4,35 

-1,57 

(СРМ.6,3) 1 

0,29 

2,21 

-0,38 

-0,15 

3,43 

0.01 

4,09 

0,01 

16,35 

0,00 

(СР1_1,6,1) 1 

0,24 

2,08 

-0,40 

-0.25 

4,63 

0,01 

8,17 

0,00 

16,34 

0,00 

(СРМ.6,1) 1 

0,25 

1,98 

0,38 

0,54 

4,83 

0,01 

7,62 

0,00 

15,23 

0,00 

лаг-стойност) 

4,62 

-3,97 

0,65 

1,88 

-1,65 

-2.53 

-3,42 

-5,72 

2,80 

-2,26 

-3,52 

-4,78 

-7,77 

На базата на получените резултати се обособяват следните 

изводи: 

1. За наблюдавания период пряко може да се оцени еластич

ността на външната търговия с енергийни ресурси, както 

общо, така и за вноса от група „Европа" и износа за група 

„Балкански държави" 

2. Непряко може да се оцени влиянието на реалния ефективен 

валутен курс. 

3. Външната търговия е нееластична по отношение на номи

налния валутен курс и БВП. 

4. Чрез И П Ц се установява много силна чувствителност на 

външната търговия спрямо инфлацията в страната. 
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5. Моделите на разпределени лагове са сходни за вноса и за 

износа на енергийни ресурси като детерминацията им ва

рира, от 24 до 30%. 

6. Съществува силно изразено лагово влияние на инфлацията с 

положителен ефект при лаг нула и с отрицателен ефект с лаг 

от 3 до 6 тримесечия. Доколкото това е очаквано за вноса, то 

този ефект за износа при лаг нула е парадокс. 

7. Сумарният ефект от лаговото влияние на инфлацията е очак

вано с отрицателен знак. 

В заключение може да се каже, че еластичността на износа на 

енергийни ресурси е по-висока в сравнение с тази на вноса. 

Показателен е фактът, че износът на енергийни ресурси за „Бал

кански държави" е определящ за общия износ. От друга -страна 

вносът от група „Европа" се характеризира с много висока ценова 

еластичност при лаг нула, която трудно се компенсира с останалите 

лагове. 
Получените резултати дават добра основа за по-задълбочено 

изследване на влиянието на инфлацията върху външната търговия с 

енергийни ресурси. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНАТА НА СУРОВИЯ ПЕТРОЛ 

ВЪРХУ БИЗНЕС КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ 

Ле. Георги Червенски 

Икономически университет - Варна 

Увод 

Световната финансова криза засегна, както държави със силно раз
вити икономики, така и страни с по-слабо икономическо развитие. Нара
стването на външните дългове и цените на петрола доведе до отслабва

не покупателната способност на световните валути. Това засили влияни
ето на цените на петрола върху развитието на националните икономики. 

Цел на този научен доклад е обобщаване на методологични и 
експериментални знания за зависимостите на цените на суровия пет
рол на международните борсови пазари върху бизнес климата в про
мишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите в 
България и моделирането на тази зависимостта в промишлеността с 
биспектрален анализ. 

1. Методологически знания за моделирането 

на проучваните зависимости с биспектрален анализ 

Цените на петрола в условията на съвременната икономическа криза 
се превръщат в една от движещите сили за развитието на всяка една 

икономика, в това число и на България. Те се определят на организирани 

борсови пазари в Н ю Йорк, Лондон и Сингапур
!
. Съществуват три основ

ни вида суров петрол, които се търгуват на стоковите пазари - МУезт. Техаз 

Мегтпешате (ШТ), добива се в С А Щ и Мексико; ВиЪга, добива се в Близ

кия изток и Вгеп1, който се добива в Европа и Африка. Пазарът на суров 

петрол през последните десет години претърпява значителни промени, 

които през 2004 и 2008 г. се бележат с рязко повишаване на търсенето на 

петрол и петролни продукти в световен мащаб и главно в развиващите се 

икономики на Китай и Индия. Цените на суровия петрол са в щатски 
долари за барел

2
. Те оказват влияние върху цените на едро на вътрешния 

1
 Борсите с определящо значение за цената на петрола са: Ие\у Уогк И У М Е Х , Ьопсюп 

1РЕ и 8ш§ароге 81МЕХ, разположение съответно в Н ю Йорк, Лондон и Сингапур. 
2
 Ьир://\у\у\у.тс1ехтипс11.сот/соттод 
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пазар и на цените на дребно и по този начин влияят и на бизнес климата 

при производството на брутен вътрешен продукт в България. 

Бизнес климатът разкрива част от икономическата конюнктура. 

Тя е свързана с бизнес циклите. Те се проучват от Евростат с бизнес 

анкети от началото на 1992 г. Краткосрочни анкети се провеждат в 

промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на 

услугите. С тях се събира информация за мненията на предприемачи

те по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес. От

говорите на въпросите включени в отделните анкетни карти са пред

ставени в тристепенна категорийна скала. Резултатите са под форма 

на баланси. Те от своя страна се получават като разлика между пози

тивните и негативните варианти на отговор. Изчисляват се обобща

ващи показатели. Един от тях е показателя за бизнес климата, който 

се изчислява като средна геометрична от балансите на отговорите за 

настоящата и за очакваната бизнес ситуация. Те се отнасят за после

дните три месеца и за очакванията за следващите три месеца. 

Показателя за бизнес климата, характеризира икономическата 

конюнктура само за краткосрочен период от време и за това е подхо

дящ да отрази влиянието на краткосрочните промени на цените на 

суровия петрол в промишлеността, строителството, търговията на 

дребно и услугите, които в своето единство имат структуро-опреде-

лящо значение при производството на брутен вътрешен продукт. 

Икономико-статистическия анализ на цените на суровия петрол 

и на бизнес климата в посочените четири сектора на икономиката са 

основа за формулиране на хипотези за тяхната взаимна зависимост и 

приложението на статистически методи, например корелационен ана

лиз и биспектрален анализ. 

Основните етапи при моделиране на зависимости между цените 

на суровия петрол и бизнес климата с методите на биспектралния 

анализ са следните: 

1) Проектиране на динамични статистически редове за цените 

на суровия петрол и за бизнес климата в четирите сектора, 

като показатели за икономическата конюнктура в България. 

2) Проверка на статистически хипотези за наличие на автокоре-

лация в динамичните редове; 

3) Преобразуване на нестационарните динамични редове в ста

ционарни, чрез логаритмуване и метода на последователните 

разлики; 

4) Изчисляване на коефициенти на корелация за зависимостите 

на цените на петрола и бизнес климата и проверка на статис

тически хипотези за тяхната значимост; 
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5) Моделиране на зависимостта между периодичните компонен

ти на цената на суровия петрол и бизнес климата в промишле

ността в България, чрез биспектрален анализ. 

2. Икономико-статистически анализ на зависимостите 

на цените на суровия петрол с бизнес климата 

Динамиката на цените на суровия петрол тип „Вгепг", който се 

внася в България, за периода м. януари 2000 - м. март 2008 г. показ

ват трайна тенденция на повишение, след което през м. октомври 2008 

г. отбелязват най-ниското си равнище и след това отново нарастват. 

Това може да се види във фигура 1. Тези промени в цената на петрола 

са породени от ежегодните изменения на търсенето и предлагането 

му, което зависи от неговото производство. Интересно е да се отбе

лежи, че съществува известна паралелност между нарастването на 

цените на суровия петрол и подобряването на бизнес климата в про

мишлеността до м. януари 2008 г. Тази паралелност се наблюдава и в 

бизнес климата в строителството, докато няма ясно изразена зависи

мост в графиките на цените на суровия петрол и бизнес климата в 

търговията на дребно и услугите. 

Фиг. 1. Динамика на цените на суровия петрол 

в щ.д./барел за периода от м. януари 2000 - декември 2011 г. 
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Бизнес климате промишлеността Бизнес климат в строителството 

Фиг. 2. Динамика в изменението на бизнес климата 

в промишлеността, строителството, търговията 

на дребно и услугите 

Зависимостите между цените на суровия петрол и бизнес кли

мата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и ус

лугите се измерват с методите на корелационния анализ (таблица 1). 

Коефицентите на корелация между цените на един барел суров пет
рол и показателите за бизнес климата в промишлеността и строител

ството са съответно 0,16 и 0,17. Те показват наличието на положител
на слаба корелационна връзка. Проверката на статистическите хипо

тези за тях показва, че са статистически значими и от тях могат да 
се изчислят коефицентите на детерминация. Те показват, че 3 % от 
изменението на бизнес климата в промишлеността и строителството 

се дължи на изменението на цените на суровия петрол. 
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Таблица 1 

Показатели за корелационната зависимост между цените 

на един барел суров петрол и показателите за бизнес 

климата в отделните икономически дейности при 

отстранена тенденция на развитие. 

№ 

1 

2 

3 

4 

Бизнес климат (У) 

Промишленост 

Строителство 

Търговия на дребно 

Услуги 

Цена на суровия петрол (X) 

Гух 

0.16 

0.17 

-0.07 

-0.12 

1 

1.87 

1.91 

-0.76 

-1.22 

2 
г
 УХ * 100 

2.56 

2.89 

0.40 

0.10 

Направените експериментални изследвания за зависимостите 

между цените на суровия петрол тип „Брент" и бизнес климата в ос

новните сектори за производство на брутен вътрешен продукт са само 
начало на едно бъдещо изследване. 

3. Биспектрален анализ на зависимостта между цените 

на суровия петрол и бизнес климата 

Биспектралният анализ на зависимостта между цените на суро

вия петрол и бизнес климата в промишлеността и строителството се 

основава на резултатите получени от корелационния анализ. 

За нуждите на биспектралния анализ като зависима променлива 

(У) избираме бизнес климата в промишлеността, а като независима 

променлива (X) - цената на суровия петрол. Връзката помежду им ще 

изследваме, чрез три оценки получени от биспектралния анализ - кро-

самплитуда, квадрата от кохерентността на спектъра и фазовия спектър. 

Цените на петролът са една от движещите сили за икономиките 

на всички държави. Повишаването на цените му имат негативен ефект 

върху развитието на икономиките на страните. Резултатите получени 

от корелационния анализ, кактсвече отбелязахме, показват че изме

нението в цените на суровия петрол оказват слабо въздействие върху 

бизнес климата в промишлеността на България. 

Най-значима ковариация между изследваните променливи се 

наблюдава при честоти: 0,13; 0,20; 0,28; 0,36; 0,38; и 0,44Нг (таблица 

2). Резултатите от кросамплитудата са дадени на фиг. 3. 

454 

/^ нидоо-^ум»* - %-*:.".^- ---..- -,.т..?лчст—.:?*--••'• 



Тези честоти отговарят съответно на периоди от: 8 месеца, 5 
месеца, 4 месеца, 3 месеца и 2 месеца. Съвпадение на пикове на кро-
самплитудата и кохерентния спектър има при честоти: 0,13; 0,28; 0,36 
и 0,3 8Нг. Високите стойности на кохерентния спектър в ниските чес
тоти, отговарят на много ниски спектрални плътности, този феномен 
е резултат от самата формула по която се изчислява оценката. Пора
ди този факт кохерентния спектър не бива да се оценява там където 
спектралната плътност е твърде ниска. Фазовия спектър има сравни
телно малки по абсолютна стойност значения единствено при често
ти: 0,13 и 0,28Нг. Това показва, че при тях двете променливи са силно 
корелирани. При честота 0,1 ЗНг фазовия спектър приема стойност 
0,56 което показва, че водещата променлива е бизнес климата в про
мишлеността. Докато при честота 0,28Нг стойноста която приема 
фазовия спектър е отрицателна -0,13 което показва, че водеща про
менлива е цената на суровия петрол. 

/С:РЕТРК. <а: ЬЦЛ '2 <Я-!ЯС»_гу«; 0( У.Рат 1 йгАяу»я_ей 1гй^ 12 е 

Кз. сГсз4€5* 122 

т^д^лячьгге оаз .2500 .«со ^коолое 

РЬшлй БресЬуг-. 

!••;:: ?! зщ )23 

Ги«еу *»1з«».в озо .2*00 .5асо .гксо.ого 

з.ссоа 
о.оо 0.05 а.<с ел? а.2с а.25 а.зо о.з» а.4в а.4* а.ес 

Х.РЕТВО(.4а: 1л{дг,; 12 р»тда.уж . О; У.Ргкл*йвЬ»*4»_«В: 1пгх): 12 р 

№. оГаик 123 

т-̂ к«̂ -а»)9»!в«лзз .2йос- )5©оа з я » з оос 

а.ос ааг оле 0.15 :20 0.25 озо зз* а « 

ооо а.ог ало о-!5 о.гз а.25 огз о.зг з.40 С4? озо 

Фиг. 3. Кросамплитуда, кохерентен спектър и фазов спектър 

на зависимостта между четвърти разлики на цената 

на суровия петрол и бизнес климата в промишлеността 
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Таблица 2 

Кросамплитуда, кохерентен спектър, фазов спектър 

и регресионни коефиценти за взаимната зависимост между 

четвърти разлики на цената на суровия петрол 

и бизнес климата в промишлеността 

№ 

1 

2 

3 

Честота 

0.13 

0.20 

0.28 

4| 036 

5 0.38 

б| 0.44 

Период 

7.53 

4.92 

3.56 

2.78 

2.67 

2.29 

Стойности на 

кросамплшудата 

0.000064 

0.000299 

0.000661 

0.000325 

0.000345 

0.000097 

Стойности на 

кохерентния 

спектър 

0.513079 

0.418262 

0.900101 

0.643767 

0.661167 

0.458077 

Оат уа1 X 

оуег У 

0.959437 

0.404156 

0.646761 

0.949376 

1.179859 

0.935044 

Оат уа! У 

оуег X 

0.534771 

1.034903 

1.391707 

0.678095 

0.560378 

0.489898 

СТОЙНОСТИ 

на фазовия 

спектър 

0.56255 

-2.77972 

-0.13641 

3.08512 

1.39723 

-0.67080 

Най-големия пик на кросамплитудата се наблюдава при честота 

0,28Нг при него вълната има дължина от 4 месеца. Той съвпада и с 

локалния максимум от кохерентния спектър, който приема стойност 

0,90 или 9 0 % от изменението на бизнес климата в промишленоста може 

да се обясни с изменението в цената на суровия петрол. Доказателство 

за това е и отрицателната стойност на фазовия спектър -0,13, която 

подкрепя хипотезата за връзката между изследваните променливи. 

Заключение 

В резултат на направените анализи и моделиране в научния док

лад могат да се формулират следните обобщения: 

1. Разработената примерна методика за анализ и моделиране на 

зависимостите на цените на суровия петрол и бизнес климата 

може да се счита като първа крачка за оценка на цикличност-

та в националната икономика. 

2. Анализираните статистически значими корелационни коефиценти, 

получени от филтрираните динамични редове на цените на суро

вия петрол с показателите за бизнес климата в промишлеността и 

строителството с логаритмувани и четвърти последователни раз

лики, доказват наличието на слаба зависимост между тях. 

3. Експерименталните резултати от двумерния спектрален ана

лиз показват, че циклите в изменението в цените на суровия 

петрол и на бизнес климата в промишлеността имат главно 

сезонен характер от 8 до 2 месеца. Това непротиворечи на 

промените в световната конюнктура. 
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ТЕСТОВЕ ЗА ПАНЕЛНА КОИНТЕГРАЩШ 

И ПРИЛОЖЕНИЕТО И М НА ПРИМЕРА 

НА ПАРИЧНИЯ МОДЕЛ ЗА ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ 

Гл. ас. Славея Желязкова 

Икономически университет - Варна 

През последните години известните макроикономически моде
ли все по-рядко намират емпирично потвърждение. Възниква въпросът 
дали тези модели са валидни и представят обективно съществуващи 
връзки и зависимости в икономиката и дали невъзможността да на
мерят емпирично потвърждение се дължи на несъвършенствата на 
статистическите методи. В повечето случаи при тестването им се 
работи с нестационарни времеви редове, за които се проверява дали 
са коинтегрирани. Проблемът е, че при сравнително къси времеви 
редове мощността на използваните критерии не е много висока и за
това е много вероятно нулевата хипотеза за отсъствие на коинтегри-
раност на променливите от модела да не може да бъде отхвърлена, 
въпреки че не е вярна. Като възможен изход от тази ситуация се по
сочва преминаването от работа с времеви редове за една единица 
към времеви редове за повече единици от една съвкупност, които 
формират панел. Във връзка с това методите, които се прилагат при 
изследване на времеви редове се адаптират към панелни данни. Така 
се появяват панелни тестове за единичен корен, тестове за панелна 
коинтеграция и други методи за анализ на панелни данни. 

Целта на доклада е да представи някои вече утвърдили се през 
последните години панелни тестове за единичен корен и за коинтегри-
раност, които да бъдат приложени на примера на паричния модел за 
детерминиране на валутните курсове. 

1. Панелни тестове за единичен корен и коинтеграция 

Според дефиницията на Еп§1е и Огап§ег два времеви реда, всеки 
от които интегриран от ред единица, са коинтегрирани, ако съществува 
такава тяхна линейна комбинация, която е стационарен времеви ред. 

Следователно проверката за коинтегрираност би следвало да се 

предшества от определяне на реда на интегрираност, което се реали
зира чрез тестове за единичен корен. Те са създадени първоначално 
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за времеви редове, но в последствие са доразвити и адаптирани за 
панелни данни. Най-общо панелните тестове за единичен корен могат 
ца се разделят на две групи. При първите, се предполага еднаква 
стойност на авторегресионния коефициент за всички единици от пане

ла и затова според нулевата хипотеза всички времеви редове за еди

ниците от панела са нестационарни, а според алтернативната- всички 

са стационарни, т.е. предполага се хомогенност на панела. При тях 

(тест на Ьеут-Ьш-Сгш
1
 (ЬЬС), тест на Вге1шп§

2
) тестовата характе

ристика се получава въз основа на експериментиран панелен модел, 

адаптиран вариант на модела при теста на Бюкеу-РиПег. При втората 

група панелни тестове се експериментират модели поотделно за еди

ниците от панела като се прилага обикновено някой от често използ

ваните при времеви редове тестове за единичен корен- разширения 

тест на Бюкеу-РиИег (АБР), теста на РпППрз-Регтоп (РР). След това 

получените тестови характеристики или свързаните с тях вероятнос

ти се комбинират като се получава нова тестова характеристика, ко

ято се доказва, че при определени условия има известно теоретично 

разпределение или ако тези условия не са изпълнени чрез симулации 

се получава разпределението на тестовата характеристика и съот

ветните критични стойности. Тъй като авторегресионният коефици

ент се оценя за всяка единица от панела поотделно, това предполага 

възможност за различни стойности и макар че нулевата хипотеза от

ново предполага хомогенност, според алтернативната хипотеза има 

времеви редове (поне един) за единиците от панела, които са стацио

нарни. Статистическият критерий, предложени на 1т, Реазагап и 8Ьт
3 

(1Р8) при наличие на автокорелация в остатъчния компонент пред

ставлява стандартизирана величина на усреднените А Б Р статисти

ки, също се базират на експериментирани индивидуални модели за 

единиците от панела. При тестовете от типа на Р1зпег, за разлика от 

1Р8, се комбинират не индивидуалните т. статистики, а съответните 

им емпирични вероятности. 

В икономиката тестовете за коинтегрираност намират приложе

ние при проверката за наличие на зависимост в дългосрочен план 

между изследваните променливи. Повечето коинтеграционни тесто-

1
 Ьеут, А., С.-Р. Ш, С.-З. 1. Спи. Ш И гоо! *ез1з ш рапе1 с!а1а: АзутрШйс апс! ГтИе-

затрю ргорегйез. 1оигпа1 о^ЕсопотеШсз 108, 2002, рр. 1-24. 
2
 ВгеИип§, I, 8. Баз. Рапе1 иш! гоо! 1ез1з ипскг сгоз5-зес1юпа1 сюрешкпсе. Зш1з1лса 

МедепапсИса 59,2005, рр. 414-433. 
3
 1т, К. 8., М. Н. Резагап, У. 8пт. Тезип§ Гог ипП гоо!з т пе1его§епеоиз рапе1з. 1оигпа1 

оГЕсопоте1псз 115, 2003, рр. 53-74 
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ве, известни в иконометричната литература, тестват нулевата хипо
теза за отсъствие на коинтегрираност на променливите. Най-често 
използвани са тестовете, предложени от Еп§1е и Огап§ег и 1оЬапзеп. 
При тестващата процедура на Еп§1е и Огап§ег първоначално се оце

няват параметрите на регресионния модел, представящ предполагае

мата зависимост в дългосрочен план чрез М Н М К . На следващия етап 

се тества дали остатъчният компонент в. експериментирания регре

сионен модел е стационарен. На този етап могат да се използват АБР 

теста, но при различни критични стойности. Ако заключението от тези 

тестове е, че остатъчният компонент е стационарен, това означава, 

че разглежданите променливи са коинтегрирани, т.е. потвърждава се 

наличието на зависимост между тях в дългосрочен план. В доклада 

се разглеждат две панелни версии на теста за коинтегрираност, осно

вани на подхода на Еп§1е и Огап§ег. При едната версия, предложена 

от Реагош
4
, на първия етап за всяка единица от панела се оценяват 

параметрите на модел, представящ предполагаемата зависимост 

между променливите в дългосрочен план. Следователно тук се пред

полага, че параметрите пред факторите в моделите се различават за 

единиците от панела. По преценка на изследователя може в този първо

начален модел да се включат константа и линеен тренд, които също 

се предполага, че са специфични за единиците от панела. Тестът на 

Реагош на втория етап продължава в два варианта, единият от които е 

подобен на 1ХС теста, т.е. еднаква стойност на авторегресионния 

коефициент за всички единици от панела, а другият е по подобие на 

1Р8 теста, при който се предполага различна стойност на авторегре-

сионният коефициент за единиците от панела. За случаите на наличие 

на автокорелация в остатъчния компонент на втория етап на теста 

Реагош разглежда панелен вариант на А Б Р и РР теста. При теста, 

предложен от Као
5
, се оценяват параметрите на панелен модел, в който 

се предполага хомогенност на параметрите за единиците от панела. 

Последното предположение не винаги е оправдано и това може да е 

причина за нестационарността на остатъчния компонент от модела, 

която да доведе до погрешно заключение за некоинтегрираност на 

променливите. На вторият етап тестът на Као продължава с тества-

4
 Реагош, Р. СгШса! Уаюез Гог Сош1:е§га1юп Тез1з т Не1его&епеоиз Рапе1з \\г!п МиШр1е 

Ке^геззогз, Ох/огс1 ВиПеИп о/Есопотгсз апйЗшИзйсз, 61, 1999, рр. 653-70. 

Редгош, Р. Рапе1 Сот(е§гапоп; А з у т р М ю апс! РтИе 8атр1е РгорегИез оГ Рооюс! 

ТСте Зепез Тез1з т1к ап АррПсайоп 1о 1пе РРР Нуро1пез15, Есопоте1пс Ткеогу, 20, 

2004, рр. 597-625. 
5
 Као, Сп1п\уа О. Зрипоиз Ке§геззюп апа

1
 К.ез1с1иа1-Вазес1 Тез1з Гог Со1п1;е§га11оп т 

Рапе! Ба1а, Зоигпа! о/Есопоте(пс5, 90, 1999, рр. 1-44. 
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не на остатъчния компонент от преди това експериментирания пане
лен модел, като теста е панелния вариант на А Б Р теста, при който 
отново се предполага хомогенност на панела, т.е. еднаква стойност 
на авторегресионния коефициент за всички единици от панела. 

За разлика от разгледаните тестове за коинтегрираност, които се 

основават на тестване на остатъчния компонент, тестът на .Топапзеп
6 

се основава на У А Я подхода: 

Ау
г
 = Пу: -1 + 2] Р'У' ~

х +
 В*'

+ Е/ 

/"=1 

В този модел се тестват хипотези за ранга на матрицата П. Ако 
рангът е г, (0<г<р), то това означава, че разглежданите р ендогенни 

променливи са коинтегрирани и че съществуват г коинтеграционни 

вектора, които описват зависимостта в дългосрочен план между тях. 

При проверката на статистическите хипотези за броя на коинтеграци-

онните вектори се използват два статистически критерия. Първият 

критерий е известен като статистика „следа". Другият критерий, кои

то се използва е известен като статистика на максималната собстве

на стойност. Тестът започва от г=0, което съответства на отсъствие 

на коинтеграционна връзка между разглеж-даните ендогенни промен

ливи. Ако нулевата хипотеза се отхвърля, на следващия етап се про

верява хипотезата за не-повече от една коинтеграционна връзка (г ̂  1) 

и т.н. докато нулевата хипотеза не може да бъде отхвърлена. Ако 

нулевата хипотеза г ̂  г
0
 не може да бъде отхвърлена, при условие че 

преди това е отхвърлена хипотезата г < г
0
-1, заключението е, че броят 

на коинтеграционните връзки е г
0
<р. 

При панелни данни емпирични равнища на значимост, получени 

при приложение на теста на .Топапзеп за отделните единици от панела 

се комбинират като се получава тестова статистика от типа на Р1зпег. 

2. Приложение на тестовете за панелна коинтеграция 

на примера на паричния модел за валутните курсове 

Паричният подход към детерминиране на валутния курс акцен

тира върху условията за равновесие на паричните пазари на съответ

ните страни. П р и него равновесният валутен курс зависи преди всич

ко от паричното търсене и паричното предлагане и факторите, които 

6
 .Топапзеп, 8шгеп апс! Ка1алпа 1изе1шз (1990). „Мах1тиш 1лкеИпоос1 ЕзПтайоп апа

1 

ТпГегепсез оп СоиПе^гаПоп - \УНП аррНсайопз № 1пе детапа
1
 Гог топеу," ОфгйВиИеНп 

о/Есопотгсз апд, ЗшШИсз, 52, 169-210. 

461 



ги управляват
7
. Моделът на валутния курс се извежда на основата на 

количествената теория на парите и паритета на покупателната сила. 
Счита се, че паричното търсене и паричното предлагане на всяка стра
на определят равнището на цените, което от своя страна се обвързва 
с равнището на цените в другата страна посредством валутния курс. 

Паричният модел на валутния курс има следния вид: 

з, = т, - т, - §{у, -у*) + Х(п - г*) 

Той показва, че валутният курс се определя не от абсолютните 
изменения на основните макроикономически променливи (парично 
предлагане, реален Б В П и лихвен процент), а от относителното им 
изменение спрямо съответните променливи в другата страна. 

Паричният модел ще бъде тестван на основата на панелни дан
ни за периода 1992д1-2011дЗ. Панелът включва следните 12 едини
ци: Австралия, Великобритания, Еврозона, Исландия, Канада, Корея, 
Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, Швеция, Ю ж н а Африка, Япо
ния, които прилагат режим на свободно плаващ валутен курс. Целта е 
да се определи дали съществува зависимост в дългосрочен план меж
ду валутните курсове на страните, включени в панела и макроиконо
мическите променливи, включени в паричния модел. 

Първоначално за всяка единица от панела се прилагат индиви

дуални тестове за коинтегрираност, предшествани от тестове за еди
ничен корен. При равнище на значимост а = 0,05 за нито една единица 
от панела нулевата хипотеза за отсъствие на коинтегрираност на про
менливите не може да бъде отхвърлена при теста на Еп§1е и Огап§ег, 

а при теста на .Топапзеп- това е възможно при Великобритания, Ис

ландия, Корея, Швейцария и Швеция. При приложените панелни тес

тове
8
 за единичен корен (табл.1) нулевата хипотеза за нестационар-

ност не може да бъде отхвърлена при равнище на значимост а = 0,05
9
. 

На следващия етап се прилагат разгледаните тестове за панелна ко
интеграция (табл. 2 и 3). При всички тестове, с изключение на Групо-

Тискег, АХ., I Майига апс! Т.С.Шап§, „1п1егпаиопа1 Ртапс1а1 Магке*з", №ез1 
РиЬИзпт§ Сотрапу, 1991 

Трябва да се отчете, че при разглеждания панел предположението за независимост 

на единиците от панела, което е в основата на разгледаните панелни тестовете не е 

оправдано и затова се използва предложената от Ьеут-Ьт-Ош (2002) предварител
на трансформация на данните (с1етеашп§). 

Изключение правят два резултата, които се отнасят за случай, при който в тестовото 

уравнение се включва линеен тренд. На следващия етап панелните тестове за едини

чен корен се прилагат към първите последователни разлики и тогава при всички 

нулевата хипотеза се отхвърля и се приема алтернативната с риск за грешка 0,05. 
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вия РР-тест на Реагош, нулевата хипотеза за отсъствие на коинтегри
раност на променливите от паричния модел се отхвърля и се приема 

алтернативната с риск за грешка а = 0,05. 

Като едно от предимствата на панелните тестове се изтъква по-

голямата мощност на статистическите критерии в сравнение с тези, 

прилагани при времевите редове, т.е. по-голяма вероятност да се от

хвърли нулевата хипотеза, когато не е вярна. От направеното изслед

ване се вижда, че независимо, че индивидуалните тестове, основани 

на подхода на Еп§1е и Огап§ег не позволяват отхвърляне на нулевата 

хипотеза за отсъствие на коинтегрираност на променливите при рав

нище на значимост 5%, съответните им панелни варианти потвържда

ват наличието на зависимост на променливите, включени в паричния 

модел в дългосрочен план. Това се потвърждава и от теста на .Топапзеп, 

приложен за панела. Следователно можем да твърдим, че има дългос

рочно равновесно равнище на валутния курс, което се предопределя 

от макроикономическите променливи и от което валутният курс вре

менно се отклонява в краткосрочен план. 
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Таблица 1 

.10 
Резултати от приложението на панелните тестове за единичен корен към променливите от 

паричния модел на валутните курсове 

н 
о 
<и 
н 
Я 

о 

а 

их 
1-з1а1 
Вгейшщ X-

зШ 

1Р5 

АБР-
Пзпег %~ 

РР - Пзпег 

х
2 

5>, пг,
г
т,* У>гУи' 

;- -У- * 

Включени детерминистични компоненти 

с, 

емп. 
хар. 

1,15 

0,53 

28,31 

20,80 

Р 

0,87 

• 

0,70 

0,25 

0,65 

С„Т1 

емп. 
хар. 

1,48 

-1.04 

-1,27 

42,43 

26,69 

Р 

0,93 

0,15 

0,10 

0,01 

0,32 

С1 

емп. 

хар. 

-1,02 

1,75 

21,18 

42,24 

Р 

0,15 

0,96 

0,63 

0,01 

С
Ь
Т* 

емп. 
хар. 

-2,60 

1,34 

0,47 

22,21 

18,40 

Р 

0,01 

0.91 

0,68 

0,57 

0,78 

с
1 

емп. 
хар. 

-1,24 

1,33 

28,15 

42,11 

Р 

0,11 

0,91 

0,25 

0,01 

с
;
. т, 

емп. 
хар. 

-0,08 

3,09 

0,35 

27,76 

41,59 

Р 

0,47 

1,00 

0,64 

0,27 

0,01 

с, 

емп. 

хар. 

-0,63 

-1,29 

26,28 

28,78 

Р 

0,27 

0,10 

0,34 

0,23 

V натурални логаритми на индексите на валутните курсове при база 2005 г. на страните от панела спрямо щатския Д°лар, 
Л, Г * ^ л и к а н а и г р а л н и т е логаритми на индексите на паричното предлагане при база 2005 г. в страните от панела и С А Щ 
у % *- р 2 ^ н Г н ! 3 ^ о ^ д а на индексите на физическия обем на БВП при база 2005 г. в страните от панела и САЩ; 

г"-г"*- разлика на лихвените проценти по ДЦК в страните от панела и САЩ. 
Приложена е предложената от Ьеут-Ьт-СЬи (2002) трансформация (детеапт

§
). 



Таблица 2 

Резултати от приложението на панелните тестове за коинтегрираност на Рес1гош и Као 

Приложен тест 

« — 

с 
о 
1-1 

ТЗ 

<и Као 

Панелна РР- статисткика 

Панелна АОР- статисткика 

Групова РР- статисткика 

Групова АБР- статисткика 

Панелна АОР-статисткика 

Включени детерминистични компоненти 

-

емп. хар. 

-3,053 

-3,133 

-2,55 

-3,185 

Р 

0,001 

0,001 

0,005 

0,001 

С 

емп. хар. 

-1,86 

-1,859 

-1,155 

-1,664 

-2,683 

Р 

0,031 

0,032 

0,124 

0,048 

0,004 

ст 
емп. хар. 

-1.651 

-2,182 

-1,091 

-2,505 

Р 

0,049 

0,015 

0,138 

0,006 

Таблица 3 

Резултати от приложението на панелния тест за коинтегрираност на основата 

на теста на ̂ Ьапзеп 

ключени 
детерм и ни етични 

компоненти 
Константа (само в 
коинтеграцион-ното 
уравнение) 

Хипотеза за броя на 
коинтеграцион-ните 

връзки 

г=0 

г<1 

Линеен тренд 

Линеен тренд (само в 
коинтеграцион-ното 
уравнение) 

[-0 

г<1 

Изпег тип статистика, 
получена на основата на 
статистиката „следа'' 

112,900 

48,890 

97,430 

37,610 

г=0 

г<1 

89,280 

34,800 

0,000 

0.002 

0,000 

0,038 

0,000 

0,071 

р1з11ег тип статистика, получена на 

основата на статистика на 
максималната собствена стойност 

88,320 

32,040 

82,370 

22,160 

72,390 

29,740 

0,000 

0,126 

0,000 

0,570 

0,000 

0,194 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ АКТЮЕРИ 

Гл. ас. Катя Чиприянова 

Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов 

Платежоспособност 2 е фундаментална промяна за застрахо
вателната индустрия. Според последната информация на интернет 
страницата на ЕЮРА

1
, прилагането на новия надзорен режим ще стар

тира в началото на 2014 година. Актюерите имат ключовата роля да 
се изпълни изискването за актюерска функция, както е посочено в 

член 48 от рамковата директива
2
, както и предизвикателството да се 

включат по-широко в управлението на риска и в оценката на регула
торните капиталови изисквания. Тези части на рамката за платежос

пособност не са възложени единствено на актюерската функция, но 

са области, в които актюерите са изправени пред предизвикателство
то да докажат, че могат и трябва да участват. Те трябва да задвижат 
разработването на методологии и да се справят с редица технически 

предизвикателства, някои от които не са свойствени на сегашните им 
задължения. Освен това актюерите трябва да са в състояние ясно да 

докладват резултатите от техните анализи и оценки на служителите 

от отделите, с които комуникират и на висшето ръководство. Пред

мет на доклада са някои от основните предизвикателства, които рам
ковата директива Платежоспособност 2 поставя пред актюерите. 

Актюерите са стратегически мислещи хора с разнообразни уме
ния, които са обучени в теорията и приложението на математиката, 

статистиката, икономическите науки, теорията на вероятностите, фи

нансите
3
 Чрез сложни аналитични техники, актюерите опознават, про

ектират и управляват широк спектър от случайни събития и финансо

ви рискове. Те предлагат практически решения на проблеми, отнася

щи се до последиците от бъдещи случайни събития и предоставят на 

мениджърите важна информация, с която се вземат дългосрочни стра

тегически решения. Чрез своя опит и експертно мнение те управля-

1
 ЕЮРА е Европейският орган за застраховане и пенсионно осигуряване; ппрз:// 

е1ора.еигора.еи/ас1:1У111е5/т5игапсе/5о1уепсу-11/1па
,
ех.Ь1т1. Информация от 25.01.2012. 

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняване

то на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) от 11.2009. 
3
 п«р:/Лу\уш.ас1иагуЬ§.ог§- страница на Българското актюерско дружество. 
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ват рисковете, свързани с животозастраховането, здравното осигуря
ване, имущественото застраховане и пенсионното осигуряване. 

Според Кодекса на застраховането, актюерското обслужване на 

застрахователните компании се извършва от лицензиран актюер (отгово

рен актюер). Отговорен актюер може да бъде само физическо лице, ко

ето има висше образование по математика, информатика, икономика или 

статистика и иконометрия; притежава не по-малко от три години стаж в 

застраховането и/или пенсионното осигуряване на длъжност, изискваща 

актюерски познания, и/или като преподавател по животозастраховане или 

актюерство
4
. Според член 99 от Кодекса, актюерът удостоверява верно

стта при: изчисляване на размера на премиите, размера на образуваните 

технически резерви и границата на платежоспособност; използване на 

актюерските методи в практиката на застрахователя. 

Режимът Платежоспособност 2 е рисково базиран подход, който 

предполага по-близко взаимодействие между застрахователния надзор и 

риск-мениджмънта на застрахователните компании. Той ще насърчи за-

страхователите да подобрят управлението на риска, да усъвършенстват 

информационната си система. Рамковата директива ще изисква от заст-

рахователите да осъществяват собствена оценка на риска и платежос

пособността. Тази оценка трябва да включва Капиталово изискване за 

платежоспособност (8о1уепсу С а р М Кеяшгетепгз - 8СЯ), минимално 

капиталово изискване, както и изисквания за техническите резерви, като 

се вземе предвид специфичният рисков профил на фирмата. За изчисля

ване на капиталовото изискване застрахователите могат да използва соб

ствен вътрешен модел или стандартна формула, или смесен модел. Това 

предполага насърчаване на сътрудничеството между четирите основни 

функции на застрахователната компания, посочени в директивата - риск-

мениджмънт, вътрешен контрол, вътрешен одит и актюерска функция. 

Според чл. 47 от директивата застрахователните и презаст

рахователните предприятия предвиждат ефективна актюерс

ка функция, която: 
а) координира изчисляването на техническите резерви; 

Ь) гарантира пригодността на използваните методологии и базо

ви модели, както и на допусканията, направени при изчислява

не на техническите резерви; 
с) оценява достатъчността и качеството на данните, използвани 

при изчисляване на техническите резерви; 

а) сравнява най-добрите прогнозни оценки спрямо практически

те резултати; 

4
 Кодекс на застраховането, ДВ, бр. 103 от 23.12. 2005 г. 
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е) информира административния, управителния или надзорния 

орган относно надеждността и адекватността на изчислява

нето на техническите резерви; 

Г) контролира изчисляването на техническите резерви; 

§) изразява мнение относно общата подписваческа политика; 

Ь) изразява мнение относно адекватността на презастраховател

ните договорености; 

Г) подпомага ефективното прилагане на системата за управле

ние на риска, по-специално по отношение на създаването на 

модели за риска, стоящи в основата на изчисляването на ка-

питаловите изисквания. 

Според едно емпирично изследване на готовността на актюери-

ге, работещи в общото застраховане в Англия, да изпълняват дей

ствията по актюерската функция е отчетена следната степен на го

товност по отделните дейности: 

Фиг. 1. Готовност на актюерите в Англия да изпълнят отго

ворностите по актюерската функция
5 

5
 8\уа11о\у, В., СЬ. Загуиу ТЬе асШагу о*ЧЬе ШШге, Електронно списание 1пзигапсе 

таПегз, зрпп§ 2009, налично наЬир://^УVАV.^Vа^5оп\Vуай.сот/еи^оре/риЬ5/^п5и^апсе-
таиег5/тео

,
1а/1П5игапсе-та«ег5-2009-1 -5р̂ п̂§.р(1̂

, 
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Както се вижда от формулировката на актюерската функция, в 

повечето от отговорностите на актюерите (а, Ь, с, а, е, т) са свързани 

с техническите резерви. Това и сега е една от основните задачи на 
актюерите, но Платежоспособност 2 е революция по отношение на 
определянето на техническите резерви и затова ще се спрем по-под

робно на този обект на актюерската функция. 
Застрахователните резерви са основна част от баланса на застра-

хователя. Това е сумата, заделена в пасива, която трябва да покрие бъде
щите задължения на застрахователя по действащите към отчетната дата 
застрахователни договори. Тяхната адекватна оценка е база за опреде
ляне платежоспособността на застрахователната компания. Според ди
рективата: стойността на техническите резерви отговаря на настоящата 
сума, която застрахователните и презастрахователни предприятия би 

трябвало да заплатят, ако прехвърлят своите застрахователни задълже
ния непосредствено на друго застрахователно предприятие. Технически

те резерви трябва да отразяват както очакваната стойност на плащани
ята към застрахованите, така и съответната неопределеност. Тези два 
елемента определят двете части на застрахователните резерви - най-

добра прогнозна оценка (Везт. Езтетате) и добавка за риск (Шзк Маг§т). 

Най-добра прогнозна оценка на техническите резерви 

Най-добрата прогнозна оценка съответства на вероятностно пре

теглената средна стойност на бъдещите парични потоци, като се взе

ме предвид стойността на парите във времето (очаквана настояща 

стойност на бъдещи парични потоци) при прилагане на съответната 

срочна структура на безрисковия лихвен процент. За тези пресмята

ния актюерите трябва да сегментират застрахователните задълже

ния на хомогенни рискови групи най-малко бизнес-линии. Бизнес-ли-

ниите са дадени в текста на директивата. Актюерите имат известна 

свобода при сегментирането, тъй като хомогенните групи не са точно 

определени. За целите на определянето на най-добрата прогнозна оцен

ка е необходимо да се проектират всички входящи и изходящи парич

ни потоци, необходими за покриване на застрахователните задълже

ния за целия период на тяхното съществуване. Прогнозният период 

трябва да е достатъчно дълъг, за да обхване всички парични потоци, 

произтичащи от договорите, подлежащи на остойностяване. От друга 

страна дефиницията за най-добра прогнозна оценка предполага из

числяването й да се основава на актуална и достоверна информация и 

на реалистични допускания, да се извършва посредством адекватни, 

приложими и подходящи актюерски и статистически методи. Тради-
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ционните методи, които актюерите прилагат за оценка на технически
те резерви са преди всичко детерминистични. За да оценят присъща

та неопределеност на резервите, те са поставени пред предизвика

телството да използват стохастични модели, които да отговарят на 

естеството, големината и сложността на рисковете. 

Застрахователните резерви трябва да се отчитат по настояща 

стойност. Дисконтирането на застрахователните резерви е съществе

но нов момент за застрахователите, сключващи договори по общо 

застраховане. Предвидено е дисконтиране със срочната структура на 

безрисковия лихвен процент, което има за цел да гарантира равнопос

тавеност между отделните застрахователи. 

Добавка за риск 

Основната идея за изчисляване на добавката за риск над най-

добрата оценка е да се отрази несигурността й. В съответствие с 

основния принцип затрансферната стойност, установен за всички задъ

лжения, добавката за риск е такава, че да гарантира равностойността 

на техническите резерви на сумата, която се очаква да е необходима 

на застрахователните предприятия за поемане и посрещане на заст

рахователните задължения. От 2005 до 2010 година в Европа бяха 

проведени пет емпирични количествени изследвания във връзка с про

екта Платежоспособност 2
6
 В хода на количествените изследвания 

бяха разглеждани няколко подхода за пресмятане на добавката за риск. 

В крайна сметка беше избран Созт. 01*Сариа1 метода (цената на капи

тала). Според този подход добавката за риск се изчислява посред

ством разходите за осигуряване на допустими собствени средства, 

равни по размер на капиталовото изискване за платежоспособност, 

необходимо за гарантиране на застрахователните задължения за пе

риода на тяхното съществуване. Подходът на рисковия марж има за 

цел да гарантира, че общата стойност на техническите резерви е до 

голяма степен равностойна на пазарната им стойност. Проблем, оба
т 

че е, че не съществува пазар на техническите резерви, поради което 

се прибягва до моделиране на ситуацията. На практика, за да калку

лира добавката за риск СоСМж дадена бизнес-линия, актюерът тряб

ва да направи следните стъпки
7
: 

Прогнозиране на 8СЯ за бизнес-линията за периода, който се 

оценява и за всички бъдещи периоди - 8СК (/); 

6
 (}иапгу1а11Уе 1трак1 ЗШсНез ((2131, (2152,(3153,(3154 и (3185). 
7
 Еигореап Согшззюп; (3155 Тесптса1 зресШсайопз. Р. 56, наличен на: Ьпр://ес.еигора.еи/ 

^п1;е^па1_та^ке^/^п5и^апсе/а
,
ос5/5о1Vепсу/^^55/201007/1:есЬп^са1_5рес^Г1са1^оп5_еп.раI

, 
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Определяне на цената на капитала за осигуряване на 8СК чрез 
прилагане на СоС коефициента

8
 - СоС*8СК (I). 

Дисконтиране на цената за осигуряване на бъдещите 8СЯ чрез 
срочната структура на безрисковия лихвен процент: 

СоС*5СК (0/О+г^Г
1
; 

СоСМ=УСоС*8СК (0/О+г^Г
1 

Определянето добавката за риск за бизнес линия е следващото 

голямо предизвикателство пред актюерите, тъй като те трябва пред
варително да проектират капиталовите изисквания за платежоспособ
ност за всяка бъдеща година, докато се очаква да съществуват задъ

лженията. Добавката за риск за цялия портфейл за сега е предвидено 

да се определя като сума от добавките за риск по отделните бизнес-

линии без да се има предвид диверсификацията. 

Капиталово изискване за платежоспособност 

Стандартната формула за капиталовото изискване за платежос

пособност изчислява необходимия капитал на модулен принцип. Из

вършва се оценка на капитала за всеки рисков клас и за подрисковете, 
като те се обобщават с помощта на корелационни матрици. Рискът е 
калибриран на 9 5 % УаК за едногодишен период. Стандартната фор

мула е усъвършенствана по време на количествените изследвания 

(}153, С>1$4, (3155 и има окончателен вид, може би с възможност за 
промяна на някои параметри. Параметрите в стандартната формула 

са обобщени за европейския застрахователен пазар и е възможно да 

не отразява адекватно действителния рисков профил на отделния за-

страховател. Надзорните органи имат правомощията да изискват от 

компанията да използва вътрешен модел за оценка на рисковете. 

Модулният характер означава, че застрахователят може да прецени 

кои части не отразяват специфичните за него рискове и да използва 

пълен или частичен вътрешен модел. Несъмнено рисковият подход 

ще доведе до много въпроси от страна на мениджмънта. Актюерът 

трябва да е в състояние да обясни мотивите за структурата на стан

дартната формула, параметризацията й и евентуално защо прилагане

то на формулата е проблематично за компанията. 

8
 Този коефициент се изисква да е еднакъв за цяла Европа и за сега е определен да е 

СоС = 6%. 

471 



ч аоива 

В заключение ще отбележим, че рисково базирания режим Пла

тежоспособност 2 е една отлична възможност за актюерите да игра

ят ключова роля в застрахователните фирми. Актюерите са изправе

ни пред предизвикателството да придобият и използват по-сложни 

технически умения, а също и да комуникират ефективно с колегите от 

фирмата. Едно от най-големите предизвикателства е определянето 

на капиталовите изисквания за платежоспособност и добавката за 

риск. В тази връзка вероятно новият режим ще доведе в близките 

години до издаване на нови стандарти на актюерската професия. 
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Чяга^; ^ 

Секция IX 

ЕЗИК И КУЛТУРА 

1к Я^^гЗ^^^Ирр 



МНОГООБРАЗИЕТО ОТ КУЛТУРИ: 

КЛЮЧОВ РЕСУРС ЗА ГЛОБАЛНИЯ ТУРИЗЪМ 

Проф. д-р Таня Парушева 

Университет за национално и световно стопанство — София 

„Без туризъм, културното разнообразие 

не момее да се преживее, опита или почувства". 
Моишг ВоисЬепаМ

1 

Културата е в основата на глобалния туризъм. Пътувайки, хората 
опознават нови места. Разновидностите на тези пространства позволя
ват преживяването на различни видове туристически реалности. 

Докладът има за цел да разкрие приемането на културата и кул
турното наследство като ключови ресурси за туристическите дести-
нации. „Културните продукти" генерират асоциации и значения, по
влияни от културната среда на потенциалния турист

2
. Туристите де

шифрират културата в социалните пространства, във връзка с натруп
ването на конкретни формални и неформални знания, чрез потребява-
не на туристически пакети и чрез процесите на социализация

3 

Дефиниране на културата 

Туризмът се основава на културата, но чрез своите добри прак

тики, тя съществува независимо и по причини, различни от туризма. В 

съответствие със заключенията на Световната конференция за кул

турни политики
4
, на Световната комисия по култура и развитие

5
, на 

Междуправителствената конференция за културни политики за разви

тие
6
 и Всеобщата декларация за културното многообразие на Ю Н Е С -

1
 Ушуегза! Р о т т оГСиНигез, Вагсеюпа, Ш Е 5 С О , 2004. 

2
 ТЬегке1зеп, А. 1та§т§ Р1асез. 1та§е Гогтапоп оГ1оипз1з апс1 йз сопзеяиепсез &г сюзйпайоп 
рготопоп. 5сапс1таУ1ап 1оита1 оГНозрИаНгу апс! Тоипзт 3, (2), 2003, рр. 134-150. 

3
 Парушева, Т. Културният туризъм: алтернатива за глобализация. Издателство „Аван
гард Прима", С , 2009, с. 32-40. 
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КО, „културата трябва да се разглежда като комбинация от 

отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционал

ни черти на обществото или социалната група; тя обхваща в 

допълнение изкуството и литературата, начина на живот, на

чините на съжителство, ценностните системи, традщиите и 

вярванията"
1
. Културата е „динамично понятие". Обобщеното раз

биране за нея е като „начин на живот" (вярвания, ценности, социал

ни практики, ритуали, традиции и др.), заедно с материалните обек

ти (сгради, паметници, предмети и др.) и нематериалните г\еннос-

ти (език, представления и фестивали, занаяти и др.). 

В туристически смисъл, културата се отнася до хората и техни

те социални характеристики, традиции и ежедневно поведение, които 

ги определят като „различни едни от други'"' В туризма се използ

ват различни измерения на културата. Щ е разгледаме приложени

ето на културните ресурси за развитието на глобалния туризъм. 

Културно наследство 

Поредица от последователни конвенции и декларации на 

ЮНЕСКО, от 1972 г. насам, се стремят да наложат международна 

рамка за защита на разнообразните форми на наследството. Докато 

първоначално, се фокусират върху произведенията на изкуството, по

строената от човека среда и природните пространства, по-късно кон

венциите и декларациите на Ю Н Е С К О включват и други форми на 

културно наследство, и по- специално понятието за нематериално 

културно наследство. От 1992 г. световното наследство включва и 

„културни пейзажи", като признание за взаимната връзка между кул

турата и природата. 

Голяма част от глобалния туризъм е съсредоточена върху ма

териалните проявления на културата, независимо дали става 

въпрос за Тадж Махал в Индия, Лувъра в Париж, Франция или Вене

ция в Италия. Конвенцията на Ю Н Е С К О от 1972 г. е посветена на 

защитата на световното културно и природно наследство, като 

се набляга, както на построената от човека среда, така и на природни 

пространства, които са с „изключителна световна стойност" от есте

тическа, научна, художествена, историческа и природозащитническа 

гледни точки. Културните, природните и смесените обекти на 

световното културно наследство, вписани в списъка на Ю Н Е С К О са 

7
 1ЖЕ5СО, Сопуеттоп оп {Ье Рго1есйоп оГ1Тпс1епуа1ег Си1Шга1 Неп1а§е, 1ЛЧЕ5СО 
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812, като 611 от тях са паметници на културата, 154 - природни обекти, 

а 23 са смесени обекти. Те се намират на територията на 137 страни. 

Фактът, че такива обекти са признати и притежават световна 

значимост, може бързо да ги превърне в туристически дестинации. 

Един от основните мотиви за вписване в този списък е подобряването 

на международния облик и повишаването на престижа. Обявяването 

на обекти за световно културно наследство е не само признание за 

значимост, то е мощно средство за показване на наследството пред 

глобалната аудитория. Признаването на „наследството на света" е 

не само отговорност към общото ни минало, но и възможност за пуб

личен достъп, опознаване и преживяване на важни обекти. 

Повишаващата се популярност сред туристите генерира значи

телни икономически ползи за обектите на културното наследство и 

местността, в която се намират. Важно е повишената туристическа 

активност да се управлява по ефективен начин, за да гарантира ус

тойчивото развитие на обекта и околните общности. 
Признаването на нематериалното и „движимо" културно наслед

ство в Конвенцията за опазване на нематериалното културно на

следство* има важна роля, защото то също заема централно място 

във формирането на идентичността. Туристите опознават култур

ното наследство на дадена дестинация и чрез нематериалните еле

менти, залегнали в съвременното поведение и практики на населени

ето. Все по-разнообразни форми на нематериалното културно наслед

ство се включват за туристическо използване, като това е обогатява

що преживяване както за туристите, така и за общността. Фестива

лите, които подчертават културното наследство и артистичните из

пълнения, често са ключов елемент в туристическите маршрути. 

Желанието на туристите да наблюдават местни ритуали и тради

ции може да доведе до конфликт с местните общности, но също така 

и до запазване на традициите, които биха се забравили. 

Културно многообразие 

В Декларацията за културното разнообразие на ЮНЕСКО се 

посочва, че „културното разнообразие е необходимо за човечеството, 

както биологичното разнообразие е необходимо за природата. В този 

смисъл, това е общо наследство на човечеството, което трябва да 

бъде признато и утвърдено в полза на сегашните и бъдещите поколе-

8
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ния"
9
 Туристите са сред първите, които разпознават разнообразието 

от култури, заедно с културното наследство. Желанието да опознаят 

нови култури в техните материални и нематериални изражения, е 

една от ключовите мотивации за туристите. Именно тази мотива

ция лежи в същността на бизнеса на много туристически фирми. 

Глобалното многообразие от култури и уникални прежи

вявания могат да осигурят ключов ресурс за глобалния туризъм, 

ресурс, който изглежда безкраен. Но, това разнообразие е в зависи

мост от редица фактори. Качеството на околната среда - при

родната и архитектурната влияе върху оцеляването и просперитета 

на културите. Същото се отнася и за политическата система, ко

ято може да гарантира, нарушава или премахва основни човешки и 

културни права. Обществата имат право да изразяват себе си чрез 

културата и чрез участие в културни практики, които определят тях

ната самоличност, но те също имат право да не го правят. Във връзка 

с тези фактори, е и темата за бедността. Тя може да принуди 

хората и обществата, които са в състояние на отчаяна нужда, да при

емат пътища на развитие, които не са устойчиви и застрашават раз

нообразието. 

Друг аспект на културното многообразие, интересът към който 

все повече се увеличава, особено в градските условия, е този за мул-

тикултурализма. Все по-често туристите, посещаващи страни и 

градове, рядко се срещат само с една културна или етническа група. 

И в двете полукълба - северното и южното, населението се предста

вя от няколко етнически групи, всяка със собствен език и тради

ции. За един турист, това разнообразие в рамките на едно място може 

да се изрази чрез различната кухня, музикални и художествени 

произведения, изпълнения, и традиции. 

В някои дестинации, някои култури могат да бъдат привилеги

ровани за сметка на други, по отношение на достъпа до ресурси. Те 

биха им позволили да се възползват от потенциалните приходи и 

възможности за заетост на населението. Това е изключително чув

ствителна тема и представлява предизвикателство, както пред по

литиката за развитие сред приемащите дестинации, така и за местни

те и транснационалните туроператори. Едновременно обаче, това е 

също жизненоважна възможност за културните групи да участват в 

процеса на развитие на глобалния туризъм и да обогатят опита на все 

по-космополитния днес турист. 

9
 ШЕ5СО, Ш1уегза1 Бес1агапоп оп Си1Шга1 Охуегзпу, ШЕ5СО РиЪНзЬт§, Ралз, 2001. 
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Културно творчество 

Както се посочва в Доклада на Световната комисия за култура и 

развитие
10
, културното творчество е ценен ресурс, който изисква вни

мание. Идеята за културното творчество е резултат от динамичния 

процес, чрез който културите си взаимодействат със средата, с 

други култури и преминават през процеси на адаптация и оцеля

ване. Като процес, творчеството е от съществено значение за всички 

общества, тъй като така, те се справят със сложността на модерни

зацията и глобализацията. Това е особено важно за развитието на гло

балния туризъм, който изисква иновативни „ продукти " разработе

ни по начин, който не застрашава живота и културната непокът-

натост на местните общности. Овладяването на културното твор

чество на общността е важна стратегия за насърчаване на по-голямо 

участие в процеса на развитието на туризма. То съдейства за разпро

странението на социалните, икономическите и екологичните ползи в 

цялото общество. 

Критика към процеса на превръщане на културата в стока 

В най-широк смисъл, туризмът е включил културата като начин 

за разбиране на „другите" Много автори използват сложни системи 

от категории, за да обяснят смисъла на социалния живот на хората, 

посетили друга култура или приели такава. 

При включването на културата в туризма се използва един и същ 

вид подход. Туроператорите и екскурзоводите превръщат културата 

в стока като включват в пакета някои предмети, места, истории, из

готвят беседи, създават продукти и събития, които са достъпни 

за туристите. Туристите прекарват кратък период от време в турис

тическото място и по този начин, могат да усетят само селектирани 

аспекти на приемащата култура
11
 Изготвянето на туристически 

пакети се случва в среда на междукултурно общуване и обмен. 

В контекста на туризма, процесът на превръщане на културата в 

стока често е критикуван, тъй като неизбежно променя оригинал

ната конфигурация и я представя по начин, разбираем за външни 

лица
12
 Такава критика обикновено се основава на две наблюдения. 

10
ОигСгеа11УеВ1Уег51Гу, 1997. 
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Първото е, че туризмът оперира в асиметрична връзка с властта, 
като налага туристическа естетика и подчертава ценностите на раз

личните култури. Туризмът превръща планини, брегове или местнос

ти в туристически посещавани, като създава свои форми и пейзажи, 

понякога коренно различни от демографските реалности на мястото. 

В същото време, някои елементи, практики или места от съществено 

значение за социалния живот на общността, могат да бъдат игнори

рани от туристите. В тези случаи, централните културни ресурси 

остават невидими за туристическото съзнание. За да намалят 

тази асиметрична връзка, понякога туристите изучават чужди езици 

или се ангажират с всекидневните дейности на местните общности. 

Второто наблюдение се отнася до изваждането от контекста 

на културата, на културните ресурси, мобилизирани в туристическия 

обмен. Приемането на туристи транснационализира социалния живот 

на общността. В този контекст, специфичните елементи, социалните 

практики и пространства, са от голямо значение. Те могат да бъдат 

използвани като средство за обмен с външния свят и като ресурс, 

защитаващ формите на местната и социалната идентичност. 

В други случаи, когато някоя общност признае отделни елементи, 

места или практики, като „свещени", изваждането на тези елементи 

от контекста на туризма, често създава представа за неговото разви

тие като форма на агресия. При тези противоречиви разсъждения, 

туризмът измества процеса на формиране и изграждане на идентич

ност в новите социални пространства. 

Изводи 

Срещата с „различните култури" представлява важен елемент 

за развитието на глобалния туризъм. 

При приемането на културата като ресурс, не бива да пренеб

регваме нейния приоритет и начина, по който се използва. 

Опазването на културното многообразие е морално правилно 

и икономически разумно. 

Заключение 

Културното многообразие е необходимо за човечеството, като 

източник на обмен, иновации и творчество. Глобалният туризъм ста

ва все по-креативен при изразяването на широката гама на културата, 

с цел предоставяне на незабравими преживявания на туристите. 
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ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ В СЪВРЕМЕННОТО 

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО КЪМ СТРАТИФИЦИРАЩАТА 

СИЛА НА НЯКОЛКО ПРАВОГОВОРНИ ОТКЛОНЕНИЯ
1 

Доц. д-р Красимира Алексова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски" 

1. Обект, цели, задачи 

Една от основните тези на социолингвистиката, доказана от те
ренните изследвания, гласи, че „ако направим анализ на речевото по
ведение на дадено лице, можем да установим отделни черти от соци-
ално-демографската му характеристика"

2
. Фонетичните, лексикалните 

и граматичните особености в един идиолект имат различна иденти
фикационна сила като маркери за териториална, възрастова, професи
онална, групова, полова и т.н. принадлежност. Сложността на иденти
фикацията по речта е детерминирана в множество случая от неразч-
ленимостта на въздействието на факторите, оформящи социалната 
константа на индивида. В емпиричните изследвания социолингвисти-
те се стремят да открият доминиращия фактор/-и, определящ/-и по
явата на даден маркер в речта на индивида. Темата за идентифика
цията по речта за нас е важна, тъй като чрез нея можем да дадем 
отговор на въпроса каква е стратифициращата сила на някои правого
ворни отклонения в устната комуникация, към които общественото 
мнение е особено чувствително в последните години най-малкото по

ради широкото им разпространение. 
Цел на настоящия доклад е да представим и коментираме част 

от резултатите от националната представителна анкета за изследва
не на езиковите нагласи на пълнолетните българи (общо 2018 души), 

проведена през 2010 г. от научния екип по проекта „Изследване на 
модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуване
то в съвременния български език", финансиран от Фонд „Научни из-

1
 Този доклад се реализира в рамките на проекта „Изследване на модели и средства в 

различни речеви ситуации и сфери на общуването в съвременния български език", 

финансиран от Фонд „Научни изследвания", дог. № ДТК 02/ 11 от 16.12.2009 г. 

Изказвам благодарност на Фонда за подкрепата. 
2
 Виденов, М. Идентификация по езика. София, Фенея, 2007, с. 9. 
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следвания". Проучването е реализирано с участието на „Галъп Ин-

тернешънъл България". Анкетирането се извършва в дома на рес-

пондентите, като анкетьорите четат въпросите и записват в анкетна

та карта отговорите. Предварително е записан звуков файл със сло-

воформите, онагледяващи всяко от наблюдаваните отклонения отпра-

воговора, които се оценяват. Спазени са всички изисквания за пред

ставителност по отношение на признаците пол, възраст, местожител

ство (тип населено място и регион), образование и етническа принад
лежност. 

В настоящия доклад представяме втората част от анкетата, в 

която основен обект са нагласите към възможността за идентифика

ция на компоненти от социалната константа на индивида по 3 правого

ворни отклонения: т.нар мекане {-ме окончание вм. -м за 1 л. мн.ч., 

сег.вр., I и П спр.), депалатализация в глаголни форми от II спр., сег.вр! 

и отмет на ударението в аористни форми. В анкетата са зададени три 

въпроса от типа „Какъв е според Вас човекът, който казва...", като 

следват форми, онагледяващи всяко от трите явления: „пишеме, че-

теме, ходиме, говориме" „вървъ, спъ, вървът, спът'\ „говор]х, 

говор]л, направ]х, направ]хме". От респондентите се изисква да 

посочат какъв е по образование, възраст и материален статус/жизнен 

стандарт човекът, в чиято реч се срещат тези отклонения. Равнища

та на всеки от трите социално-демографски фактора може да се види 
на графиките по-долу. 

Трите речеви явления са избрани, тъй като отговарят на изисква

нията, поставени от научния екип: да са широко разпространени, да са 

във фокуса на общественото мнение, да са показателни за развойните 

тенденции в съвременната устна комуникация, да поставят въпроси за 

динамиката и стабилността на книжовно-разговорните норми, да имат 

проблемен статус спрямо делението на социолингвистичните промен

ливи (по У. Лабов) на индикатори (вариращи според социалния статус), 

стереотипи (вариращи според контекстуалния стил) и маркери (варира

щи и според контекстуалния стил, и според социалния статус). Образо

ванието, възрастта и материалният статус/жизненият стандарт бяха 

избрани сред другите фактори от социалната константа, тъй като имат 

доказана значимост за вариантността в речта на индивида.
3 

3
 Вж. напр. Виденов, М. Пак там, с. 208 - 226; а още и Виденов, М. Социолингвистичес-

кият маркер. Към теорията и практиката на теренните изследвания. София, 1998; 

Виденов, М. Увод в социолингвистиката. София, 2000; Алексова, Кр. Езикът на се

мейството. София, 2000; Ангелов, А. Правилата на езика в столичния квартал. 

София, 1999;Каневска-Николова,Ел. Смолянският градски език. София, 1998; Кънче

ва, П. Софийският език на преселниците от Западните покрайнини. София, 2008 
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Основната задача на настоящия доклад е чрез анализ на данни
те от националната анкета да бъде коментиран въпросът доколко спо

ред нагласите на съвременните пълнолетни българи мекането, отметът 

на ударението в аористни форми и непалаталните сегашни глаголни 

форми са идентификационни показатели за степента на образованост, 

за възрастовата диференциация и за жизнения стандарт. Отговорите 

на този въпрос изясняват донякъде статуса на трите правоговорни 

отклонения според преобладаващото обществено мнение. Освен това 

лингвистът би намерил в данните важни основания за вземането на 

решения относно състоянието на някои езикови норми. 

2. Идентификация на образованието 

по трите речеви явления 

Съпоставката на графики 1, 2 и 3 дава основание да се направят 

сравнения за нагласите на анкетираните към стратифициращата сила 

на трите некнижовни речеви явления по отношение на образованието 

на говорещия. 
Мекането не се идентифицира с ниска степен на образованост, 

не е типично за високо образованите, а по-скоро издава средна по 

степен образованост според мнението на 31.7% от всички анкетира

ни. Не бива се изпуска наличието на твърдо убедени, че всички днес 

допускат това отклонение в речта си, независимо от образованието -

20.1 %, както и на анкетирани, които не могат да преценят има ли връзка 

между мекането и образованието - 19.8%. Преметът на ударението 

в аористни глаголни форми също показва тенденция да идентифицира 

говорещия като човек със средна степен на образованост - така са 

отговорили 36.6% от респондентите. 

За разлика от мекането и премета на ударението в аористни фор

ми, твърдостта на съгласната в сегашни глаголни форми се свързва 

според анкетираните по-скоро с речта на ниско образованите -45.7% 

от анкетираните (графика 2). 
Почти еднакъв е процентът анкетирани, които посочват, че не 

могат да преценят дали между посочената речева особеност и обра

зованието има някаква връзка: 19.8% за мекането (графика 1), 20.80% 

за затвърдяването на съгласната в сегашно време (Графика 2) и 20.4% 

за премета на ударението в аористни форми (графика 3). Средно това 

са 1/5 от анкетираните. 
Ако сравним процента анкетирани, смятащи, че всички говорят 

така, виждаме, че той е най-висок при мекането - 20.1%, след това е 
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преметът на ударението в аорист - 15.2%, а твърдостта на съгласна
та в сегашни глаголни форми от II спр. е на трето място - 10.19%. 
Необичайно би се сторило третото място на твърдата съгласна във II 
спр., сег.вр., ако не се вземе предвид фактът, че за това речево явле
ние е сравнително по-голям процентът на анкетираните, смятащи, че 
така говорят хората с ниско образование - 45.7% (за мекането - 16.4%, 
за премета на ударението - 18.3%). 
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Сазе» ̂ е1§Ь1ес1 Ьу Тегло 

РКС13аА1Х 
Какъв според Вас е човекът, 

който казва пишеме, четеме, 

ходиме, говориме: 

А. По образование? 

ЦЦ високо образован 

средно образован 

^ ниско образован 

[Л съвсем необразован 

ГП всички говорят така 

[Я не знам, не мога да преценя 

Графика 1. 

РКС14аАЬЬ 

Какъв според Вас е 
човекът, който казва 
вървъ, спъ, 
вървът, спът: 
А. По образование? 

високо образован 

И средно образован 

ниско образован 

съвсем необразован 

Сазев \уе1§Ь1;ей Ьу Тегло 

ГП всички говорят така 

ИШ не знам, не мога да преценя 

Графика 2. 
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Са§е5 \уе1§Ь*ес1 Ьу Тегло 

РКС15аАЬЬ 

Какъв според Вас е 

човекът, който казва 

говорих, говорил, 

направих, направихме: 

А. По образование? 

Щ високо образован 

88 средно образован 

ниско образован 

съвсем необразован 

~~] всички говорят така 

И не знам, не мога да преценя 

Графика 3. 

Сравнението между графики 1, 2 и 3 говори, че анкетираните 
оценяват непалаталните сегашни форми като сравнително по-ясно 
стратифицираща речева особеност в сравнение с мекането и премета 
на ударението. Появата на форми като вървъ, спъ, вървът, спът 
има според мнението на анкетираните по-голяма статусопонижава-
ща сила по отношение на образованието на говорещия, отколкото ме
кането и премета на ударението в аористни глаголни форми. 

3. Идентификация на възрастта по трите речеви явления 

Сравнението между графики 4, 5 и 6 дава основание за изводи, 
свързани с идентифицирането на принадлежността към някоя от гене
рациите в обществото според трите некодифицирани речеви явления. 

Става ясно, че нито едно от трите отклонения не идентифицира спо
ред анкетираните говорещия като принадлежащ към най-младото (до 
25 години) или към по-възрастното (над 50 години) поколение. Твърде 

малко анкетирани посочват и принадлежност към поколението между 
25 и 35 години. Сравнително по-високите проценти се разпределят 

между отговори „средна, зряла възраст", „всички говорят така" и „не 

знам, не мога да преценя". 
Между 2 4 % и 3 0 % от анкетираните не могат да преценят дали 

между тези три отклонения от нормата и възрастта на говорещия има 
някаква връзка. Този процент е от 6% до 10% по-висок от процента 
анкетирани, отговорили „не знам, не мога да преценя" относно връзката 
между същите три явления и образованието. Сравнението между от-
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говорите „всички говорят така" независимо от възрастта показва, че 
най-висок е процентът при мекането - 28.3%, следван от премета на 
ударението в аорист - 22.9%, а на последно място е твърдата съглас
на в сег.вр. -17.4%о. По- малкият процент при непалаталността в сег.вр. 
е за сметка на по-високия процент анкетирани, отговорили, че това 
явление идентифицира говорещия като принадлежащ към средното 
поколение (вж. графика 6). 

^ 
5 2,0% 1_ 

I ' 

РКСША1А 
Какъв според Вас е човекът, 
който казва пишеме, четеме, 
ходиме, говориме: 
В. По възраст? 

Ш много млад (до 25 години) 

| | млад (25-30 години) 
гт\ средна, зряла възраст 
1̂ 1 (35-50 години) 
Н по възрастен (над 50 години) 

П всички говорят така 

И не знам, не мога да преценя 

Са§е$ ̂ е1§Ь1ей Ьу Тегло 

Графика 4. 
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шш Ш г | 6,6% ш 
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РКС14ЬА1Х 
Какъв според Вас е човекът, 
който казва вървъ, спъ, 
вървът, спът: 

В. По възраст? 

Н
 мн
ого млад (до 25 години) 

П млад (25-30 години) 
пг-1 средна, зряла възраст 
1^(35-50 години) 
Н по възрастен (над 50 години) 

[Г] всички говорят така 

не знам, не мога да преценя 

Са8е§ \Ув1§Ь*ес1 Ьу Тегло 

Графика 5. 
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РКС15ЬАЬЬ 
Какъв според Вас е 
човекът, който казва 
говорих, говорил, 
направих, направихме: 
В. По възраст? 

[ | много млад (до 25 години) 

|ГП млад (25-30 години) 

•
средна, зряла възраст 

(35-50 години) 
I I по възрастен (над 50 години) 
ГЛ всички говорят така 

И не знам, не мога да преценя 

Графика 6. 

Средната (зрялата) възраст представлява икономически основ
ното поколение в обществото. Именно с него анкетираните относи
телно по-често свързват трите речеви явления. Формите с премет на 
ударението се посочват като идентификатори за принадлежност към 
зрялата възраст от 27.8% а.л., формите от типа на пишеме, четеме -
от 24.8%, а формите като вървъ и спъ - от 14.6% анкетирани. 

Интересен факт е сравнително по-високият процент анкетирани, 
според които твърдостта на съгласната в сегашно време се свързва с 
принадлежност към по-възрастното поколение (нас 50 години) - 27.4%. 

При мекането и премета в аорист процентът се движи около 10-11%. 
Като основен извод от това сравнение се налага фактът, че нито 

едно от трите речеви явления не е категоричен идентификатор за възра
стта на говорещия. Това се подкрепя от немалкия процент отговорили 

„всички говорят така" и „не знам", които общо формират групата на 

анкетираните, според чиито езикови нагласи няма съществена връзка 

между избраните три речеви явления и принадлежността към някоя 

от генерациите в обществото. Средно една четвърт от анкетираните 

биха казали, че говорещият, в чиято реч присъстват форми като пи
шеме, четеме, ходщхме, направщхме, ходщли, направщли, при

надлежи към средното поколение. Също така малко повече от една 

четвърт биха отнесли човека, казващ вървъ, спъ, към поколението 

над 50 години. 
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4. Идентификация на материалния статус 

по трите речеви явления 

На въпросите Какъв според Вас е човекът, който казва: 

по материален статус, жизнен стандарт? са получени най-мно-

го отговори „не знам" в сравнение с въпросите, изискващи идентифи

кация на образованието и възрастта по всяко от трите речеви явле

ния. Най-висок е този процент при въпроса за сегашните глаголни форми 

от II спр. с твърда съгласна- 35.8%), следвано от премета на ударени

ето в аористни форми - 31.1%, а на трето място е мекането - 29.2%) 

от всички анкетирани. За сметка на това (отново в сравнение с други

те социално-демографски признаци - възраст и образование) при 

въпроса за идентифицирането на жизнения статус са по-малко избра

лите отговора „всички говорят така": 22.7% при мекането, 18.3%> -за 

премета на ударението в аористни форми, 14%) -за затвърдяването на 

съгласната в сегашно време. 

Сазез \уе1§Ь(е(1 Ьу Тегло 

РКС13сА1Х 
Какъв според Вас е човекът, 
който казва пишеме, четеме, 
ходиме, говориме: 
С. По материален статус, 

жизнен стандарт? 

много под средното ниво у нас 

малко под средното ниво 

на средното ниво 

малко над средното ниво 

[Г] много над средното ниво 

всички говорят така 

не знам, не мога да преценя 

Графика 7. 
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Сазез \уе!§Ь1:ес1 Ьу Тегло 

РКС14сА1Х 
Какъв според Вас е човекът, 
който казва вървъ, спъ, 
вървът, спът: 
С. По материален статус, 
жизнен стандарт? 

Д много под средното ниво у нас 

Г~| малко под средното ниво 

| | на средното ниво 

*~~| малко над средното ниво 

1 ] много над средното ниво 

ЦЦ всички говорят така 

не знам, не мога да преценя 

Графика 8. 

Са§е§ у/е'щМед Ьу Тегло 

РКС15сА1Х 
Какъв според Вас е 
човекът, който казва 
говорих, говорил, 
направих, направихме: 
С. По материален статус, 
жизнен стандарт? 

много под средното ниво у нас 

малко под средното ниво 

на средното ниво 

малко над средното ниво 

Г ] много над средното ниво 

Щ всички говорят така 

[П не знам, не мога да преценя 

Графика 9. 

Може да бъде изведена по-ясна тенденция, ако се сумират 3 от 

равнищата на признака фактор „жизнен стандарт": „малко под сред

ното ниво", „на средното ниво", „малко над средното ниво", и новият 

обобщен признак бъде наречен „около средно ниво на жизнен стан

дарт" Общо 46.8% от респонентите смятат, че преметът в аористни-
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те форми издава принадлежност именно към това окрупнено средно 

ниво. При т.нар. мекане процентът е 43.6%, а при затвърдяването на 

съгласната в сегашни глаголни форми - 39.4%. Иначе казано - ако 

мекате, употребявате форми от II спр., сег.вр. с твърда съгласна пред 

окончанието или премятате ударението в аористни форми, средно 43% 

ще ви оценят като част от средната по материално състояние про

слойка в обществото, а други около 50%) въобще няма да ви припи

шат определен жизнен стандарт или защото мислят, че всички гово

рят така, или защото не могат да открият връзка между начина, по 

който говорите, и материалния ви статус. 

5. Кратки изводи 

Данните от трите въпроса, отнасящи се до идентификация на от

делни фактори от социалната константа на индивида по избраните три 

правоговорни отклонения, дават основание да се каже, че според ези

ковите нагласи на респондентите и мекането, и депалатализираните 

сегашни форми, и аористните форми с отмет на ударението не са „сил

ни" маркери, по които може да се съди за образованието, възрастта и 

материалния статус на говорещия. Това е важен факт, тъй като дава 

основание да се смята, че тези речеви варианти имат според езиковите 

нагласи на съвременните българи разколебан статус на социолингвис-

тични маркери, т.е. на езикови явления, зависещи и от социално-демог-

рафската нееднородност, и от стиловата вариативност. Колкото по-сла

бо статусопонижаващо според общественото мнение е въздействието 

на тяхната поява в речта на индивида, толкова по-основателно ще бъде 

да се говори за тенденции на разколебаване, преход, промяна на езико

вите норми. Накрая само ще посочим, че според данните от първата 

част на анкетата 96.3% от респондентите са посочили форми като 

вървъ, вървът за неправилни (с различна степен на признака), за хо

дих, направи -това са 72%. Само 48.7% от анкетираните посочват, че 

пишеме, четеме са неправилни форми. 
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МАРКЕРИ НА РАЗГОВОРНОСТТА В МЕДИЙНИЯ ТЕКСТ 

Цоц. д-р Андреана Ефтимова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски" 

Преди да се потърсят маркерите на разговорността в медийни-

те текстове, трябва да се изяснят няколко важни понятия в съвремен
ната езиковедска наука, които са в обращение, но липсва единомис
лие около съдържанието им - разговорен стил, разговорна реч, 

устна комуникация. 

Стил и реч 

Очевидно е, че стилът е теоретичен конструкт, създаден, за да 
стане възможно групирането на езиковите средства в книжовния 
български език според потенциалната им способност да функциони
рат в определени социални сфери. Речта пък е обект на лингвистич
ното изследване; тя е конкретното проявление, конкретната реализа

ция на стиловете в езиковата практика. 

Писмена и устна форма на общуване 

Стилът се реализира в две форми на речта - писмена и устна. 

Всички стилове в българския език се осъществяват чрез текстове в 

писмена и устна форма. Винаги когато говорим за писмена реч, пред
полагаме преднамерена и понякога префункционализирана употреба 

на езиковите средства, а винаги когато говорим за устна реч, предпо
лагаме друг вид преднамерена употреба, която сме склонни да ока

чествяваме като непреднамерена, „спонтанна", защото този вид пред

намереност е от по-различен когнитивен порядък. Реализирането на 

стиловете в писмени текстове е доста по-ясно и по-лесно „проследи-
мо" с оглед на очевидно преднамерената употреба на езикови марке

ри за съответния стил. 
Въпреки че нивото на преднамереност на употребата на езико

вите средства в устната комуникация е различно, устните форми на 
общуване в стиловете се отличават с константни характеристики, които 
са валидни изобщо за устната комуникация при всеки език. Тези ха
рактеристики можем да наречем маркери на устната реч. Често уст-
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ните форми на комуникация се припознават като разговорна реч, но 

това не е съвсем коректно, защото едно устно представено научно 

изказване например не би могло да се окачестви като разговорна реч. 

Или пък би могло? 

Разговорен стил, разговорна реч, устна комуникация 

Разговорният стил винаги е бил повод за дискусии в научната ли

тература - предмет на спор са били най-вече основанията за отделяне

то му като самостоятелен функционален стил. Реализацията на разго

ворния стил в писмени и устни текстове има особености, които го пра

вят различен от останалите съставляващи системата от стилове. 

Устните текстове в разговорен стил съдържат освен маркери на 

разговорност и маркери на устната комуникация, които нямат толкова 

голямо отношение към тоналността на общуването - например „дес-

трукция на синтаксиса", елизии на гласни и съгласни звукове, прагма

тични частици и пр. Тези маркери за устна комуникация се наблюда

ват в устни текстове от всеки стил. Маркерите за разговорност са 

онези езикови средства, които не са възможни за употреба в поне един 

от останалите стилове - например маркираната диалектна и жаргон

на лексика или играта със стилистичния дисонанс. 

Писмените текстове винаги предполагат по-висока официалност 

на общуването. Затова създаването на един писмен текст като текст 

в разговорен стил изисква употребата на разговорни маркери на раз

лични езикови равнища, които винаги „отменят" или снижават до ня

каква степен официалната тоналност, която писменото общуване пред

полага. Освен това обаче, за да се засили впечатлението за спонтан

ност на комуникацията в писмения текст в разговорен стил се налага 

да се имитира устно общуване, като се използват маркери на устната 

комуникация. Те. в писмените форми на разговорния стил винаги има 

известна доза имитация на устната реч. Това префункционализиране 

на маркери на устната реч в маркери на разговорност в писмени тек

стове е онази особеност на разговорния стил, която поставя на дневен 

ред въпроса за съдържанието на термина разговорна реч. Според 

логиката на гореизложеното под разговорна реч би трябвало да раз

бираме само устните форми на разговорния стил. В останалите сти

лове устните форми на общуване не могат да се окачествят като раз

говорни варианти, защото в тях присъстват само маркери на устната 

реч, но не и маркери на разговорността. Ето как едно понятие, което 

през последните години беше генерализирано и буквално беше стана-
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ло синоним на устна комуникация, се оказа подсистема в обширната 

територия на устната комуникация
1
. 

УСТНА КОМУНИКАЦИЯ 

РАЗГОВОРНА РЕЧ 

Маркери на разговорността и маркери на устната комуникация 

Маркерите на устната комуникация са общи за всички текстове 

от всички стилове, реализирани в устна форма. Те могат да бъдат 
поставени и в групата на дискурсните маркери или пък да бъдат оп
ределени като средства на книжовно-разговорната реч, както беше 
предложено на конференциите по разговорна реч във Велико Търново, 

за да се постави акцент върху валидността им за всички стилове и 
върху допускането им в официалното институционално общуване (този 
термин придоби широка популярност в езиковедските проучвания). Те 

действително не са белег на определен стил в общуването и имат 

прагматични функции в изказването, които ги правят по-съществени 

за изграждането на устния дискурс, отколкото за стила. Затова и при

емаме, че са маркери на устната комуникация. 
Маркерите на разговорността са езиковите средства и стилис

тичните похвати, които сигнализират за неофициалност на общуване
то, за приближаване до ежедневното говорене. Те са белег на разго

ворния стил в общуването. 
1
 Тази постановка на въпроса показва като съвсем основателно решението на колегите 

от Катедрата по съвременен български език във В Т У „Св. св. Кирил и Методий' да 
преименуват традиционната конференция по разговорна реч в конференция, посвете

на на актуалните проблеми на устната комуникация. Основание за това решение е не 

само преосмислянето на понятието за разговорност вследствие на разширения изсле

дователски интерес към устаото общуване, но и изборът натеми от участниците, които 

обхващат различни социални сфери на проявление на устната комуникация. 
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Различните езикови равнища са специализирани в изграждането 
на текстове от разговорния стил или на устно оформяне на речта. 

Маркери на разговорността 

- само в текстове на разговорния стил -

писмени и устни; 

- белег на разговорния стил. 

Примери: 

- диалектни думи; 

- жаргон; 

- стилистични фигури 

идр. 

Маркери на устната комуникация 

- в текстове на всички стилове, но само в 

устна форма; 

- стилистично немаркирани средства. 

Примери: 

- „деструкция" на синтаскиса; 

- прагматични частици - ами, а и пр.; 

- звукови елизии - т ва, к во 

идр. 

Възможно е маркерите на устната комуникация да проникнат в 

писмени текстове, за да допринесат за изграждането на разговорен 

стил. Възможно е да има маркери на разговорния стил в устни тек

стове - тогава те са текстове в разговорен стил, но е възможно в 

устни текстове да няма маркери на разговорния стил - тогава тези 

текстове са организирани според правилата на други стилове и прите

жават маркери на устната комуникация, защото са в устна форма. 

Медийният текст 

и разговорността - експериментално проучване 

Явлението разговорност е отбелязано в друг период - в епоха

та на модерното индустриално общество, когато не езикът на писате

лите е образец за добра реч, а езикът на медиите и на политици

те. В Германия през този период се възцаряват по-ниската езикова 

култура, непознаването на книжовните норми и съзнателното въвеж

дане на немския език от кръчмите във вестниците с масов 

тираж,-за да се привлекат повече читатели, да се увеличат тиражът 

и печалбата
2
. Според О. Спасов „в езика на медиите съществува сво

еобразна „норма" на реагиране в периоди на сътресения; тя се акти

визира без оглед на разликите в самия характер на събитията"
3
. И 

почти винаги тази „норма" включва стихийното нахлуване на разго

ворността в езика на медиите. Но какво може да означава понятието 

за разговорност? Какъв смисъл влагат в него носителите на българс-

кия език, които са и читателите на медийните текстове. 

2
 Ницолова, Руселина. Основни тенденции в развитието на българския печат след 

1989 г. // Медиите и езикът. София: ЕТО, 1999, 114. 
3
 Спасов, Орлин. Преходът и медиите. Политики на репрезентация (България 1989-
2000). София: У И „Св. Климент Охридски", 2000, 66-67. 
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Съществува общоприета идея за разговорност на текстовете, 

които възприемаме. Тази идея се опира на интуитивно изградени пред

стави за общуването в ежедневието. Въпреки че всеки, преминал ос

новните образователните етапи, научава, че съществува разговорен 

стил в българския книжовен език, често остава с впечатлението, че 

разговорният стил се осъществява само в диалогичните и полилогич-

ните жанрове и че основната му характеристика е използването на 

специфично разговорна лексика. За да проверя какво езиковото съзна

ние идентифицира като разговорност, помолих 140 студенти от специ

алностите „Журналистика" и „Връзки с обществеността" да отбеле

жат маркерите на разговорността в едно интервю на Кембъла с Цон

ко Цонев за сп. „Плейбой" (виж Приложението)
4
 Специфика на ин

тервюто е силният стремеж към имитация на устно, спонтанно общу

ване, подчертаният разговорен стил в опит за разчупване на клишето 

и скуката. 
Изследваните лица отбелязват като разговорни следните езико

ви средства: 

1. На фонетично равнище 

Уууу би-бип - бат' Бойко е, вдигай... (звукоподражание) 

... и глей значи, виж как всички други кметове са полудели по

край тия неща, дето той ги прави, а? (синкопа - глей, тия; афе-

реза и погрешна съюзна употреба - дето) 

Напъвам се да следя мисълта му, да хъмкам и дакам, колкото 

да го насърча да си каже приказката (ономатопея) 

Непрекъснато очаква да му задам оня, подлия въпрос. За отго

ворността. И за оня момент, когато щеш, не щеш, се налага да 

направиш оня ход в шаха, когато знаеш, че друго местене на 

фигурите нямаш, (синкопа) 

ЦЗЦ: Ооооо, аз й имам пълно доверие... Пъъъълно доверие! 

(удължения) 

ЦЗЦ: Оооо, беше отдавна, то тогава български нямаше... (удъл

жение) 

4
 „Цонко Цонев пред „Плейбой": Преди бях .адвокат на фирми и хора, а сега съм на 
общината" В: Уезп.Ъ& 13.06.2006 г. Ьйр://'ту\у.уе511.Ь§/1паех.рЬ1т1?11а=40&о1а 

=901365 
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2. На лексикално равнище 

диалектна лексика 

Умрял да си - рипнеш в подчинение на телефона. 

А - сопва ми се Цонко, - ти питай, я виж, три изречения ти 

дадох... 

жаргонна лексика 

Навремето имаше една руска банда - „Кино". 

Ама се чува здраво. 
Предстартовата треска ми е омаяла тиквата и по някакъв чуде

сен начин съм изчезнал 35 гигабайта от лаптопа си. 

Честно казано, бая му се опънах на Жоро Неделчев. 

Най-гадно е да пишеш за приятел. 
И да зациклиш, гостът ти помогне, извлече те от ситуацията. 

„Имай късмет - клати пръст той, - само да не си написал 

каквото говоря. Буквално." 
'Ми ние сме, как да ти го кажа, ние си живеем, сякаш сме си 

гаджета... 
Не е възможно да не харесваш нещо у него - изхилва се Данчо, 
- този човек е толкова отдаден на нещото, което прави... 

не си висим по 14-15 часа на главите... 

- неологизми 

Добре е семплирано... 

Цонко не признава „здрастита" и прочие. 

Един месец живееш във филм, адреналайз и прочие. 

Цонко ме е взел с него, пък аз най-подло дебна градуса да се 

вдигне, че да йезуитнича със съпругата. 

Данчо се замисли, при него това е съпроводено с едно продълго

вато изображение, което деликатно бладае лицето му 

И барабан 5ко с мъжовете. 

- архаизми 

И после дваж повече любиш жена си. 

Честно казано, бая му се опънах на Жоро Неделчев. 

Ако не вярвате, че една батерия деяни най-много месец-месец 

и половина, вижте Цонковия телефон. 

Какво да ти кажа, ако го река за мен си е мъж на живота, да не 

излезе много надуто? 
Значи слушай, друже, Цонко го познавам от няколко години... 
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чужди думи и изрази, транслитерации - телефонньш зво-

нок как команда вперьод, моросить, рашъните 

фразеологизми 

Звънне ли Бат' Бойко е - знам, че спукана ми е работата. 

Сигурно умира от яд, че не е с нас на турнето ни. 

Мен, за да ми бъде по-леко, ми хрумва да питам това-онова 

Стенли, Данчо Караджов и Киро от „Б.Т.Р." 

Цонко ме е взел с него, пък аз най-подло дебна градуса да се 

вдигне, че да йезуитнича със съпругата. 
Даже в началото (тя избухва в смях) ние бяхме три приятелки и 

гой ни бъркаше... 
Данчо го удари носталгията, мисля си, ама съм решил така. 
Има си хас, да редактирам Живата История на Рока... Как не... 

Напъвам се да следя мисълта му, да хъмкам и дакам, колкото 

да го насърча да си каже приказката (архаично) 

Аз щях да се спукам от ревност на твое място... 

Да заредиш батериите. 
Цобре са уцелили ваксата, стилът е добър... 

3. На синтактично равнище
3 

Предстартовата треска ми е омаяла тиквата и по някакъв чуде

сен начин съм изчезнал 35 гигабайта от лаптопа си. 

Гледната точка на хората, които работят с него. 

Което само ме радва мен... 
И точно преди да тръгнем на турнето - прас - оставам минус 

35 гигабайта на лаптопа. 

К: Да бе, „адвокат на дявола". 

- прагматични частици 

'Ма ти да не мислиш, че нещо... 
А - смее се Пейковска тире Цонева, - нали ти казвам, всичко 

стана на шега... 
'Ми ние сме, как да ти го кажа, ние си живеем, сякаш сме си 

гаджета... 
А бе, той е толкова призван към мисията, с която се е заел, да 

върне нивото и устоите на Българския рок. 

а бе, като възрожденец е... отдаден... 

Бяха посочени още много елиптични изречения, изречения с обърнат словоред в 

текста като разговорно маркирани. 
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'Ми за Цонко какво сега 

...абе, има ли друг град, в който хората да са доволни от кмета си? 

бе той ни е приятел бе, знаеш, той, а бе такива моменти сме 

изкарали заедно, и в България, и в чужбина... Това как беше -

Зайчар? Ами... 

Значи наблегни, че винаги ни е бил приятел, и е човек, на когото 

можеш да разчиташ... 

4. На стилистично равнище 

Я не се ослушвай, ами сядай да пишеш, тропа по масата Жоро. 

(метафора) 

И какво буквално отговаря Цонко Здравков Цонев, култовият 

кмет на Каварна (клише) 

Издебвам поредното му излизане вън и се присламчвам до же

ната, (метафора) 

Какво да ти кажа, ако го река за мен си е мъж на живота, да не 

излезе много надуто? (метафора) 

Данчо - почвам го директно, - какво не харесваш у Цонко? 

Данчо се замисли, при него това е съпроводено с едно продълго

вато изображение, което деликатно бладае лицето му, изчака сер

витьорката да донесе содите, че снощи беше тежко (метафора) 

Не знам дали му остава време за личен живот - малко накриво 

се засмива Данчо... (метафора) 

...малко се вдървява певецът Сланев... (метафора) 

„Б.Т.Р." пътуват, сигналът се губи и от време на време Киро 

звучи като куче в нужник, (сравнение) 

Или, да бъдем по-модерни - като пресипнал робокоп. (срав

нение) 

Напъвам се да следя мисълта му (метафора) 

Кирооо, рева за всеки случай (хипербола) 

Като гледам как се измъкваш от повечето ми въпроси... (мета

фора) 

Гледам да го клъцна малко. 

Твърдото го тропваме по масата с това турне, (метафора) 

ЦЗЦ: Е, ти какво искаш един юноша бледен да го грабне -

няма да е някой паметник, или компот, или компютър... (клише, 

крилат израз от българска песен) 

Какво има да го пудря, да го преиначавам. (метафора) 

Резултатите от експеримента показват, че в групата на марке

рите на разговорността в медийния текст според общовъзприетата 
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представа влизат и маркерите на устната комуникация, които се реа
лизират главно на фонетично и на синтактично равнище. По този на
чин се доказва, че за да се изгради писмен текст в разговорен стил, 
се следват по-различни правила от тези, които са валидни за устните 

текстове в същия стил. 

Първо, устните маркери на фонетично и синтактично равнище 

се префункционализират, за да подсилят усещането за разговорност 

на текста, да избегнат стерилността на синтактичното оформяне на 

изказванията в писмения текст. Разбира се, не се достига до пълна 

синтактична „деструкция", която е често наблюдавано явление в ус

тната комуникация. 

Второ, разговорният стил в писмени текстове винаги е имитация 

на устната комуникация за разлика от текстовете в някои от остана

лите стилове, които не отразяват устните маркери в писменото им 

оформяне (напр. срв. заседание на управленски орган и протокола от 

заседанието). 
Езикът на медиите от прехода стана обект на множество из

следвания. Сред основните тенденции, които се отбелязват в начало

то на преходния период, е тенденцията към колоквиализация на ме

дийния дискурс, или т.нар. доближаване на медийния език до уличния. 

Все повече се налага схващането, че в медиите се търси не реалния 

език на улицата, а ефекта „разговорност" Езикът в медийните тек

стове имитира разговорност с цел да създаде усещането за непос

редствено общуване. Това става възможно чрез имитацията на уст

ната комуникация. 
„Ефектът „разговорност" е сред най-важните аспекти на промя

ната. (...) 
От една страна се приема, че медиите започват пряко да 

възпроизвеждат разговорния стил (на улицата, на интелигенция

та, градският език, разговорността въобще). Но тъкмо разговорност

та се оказва в основата на неочакван обрат. Езикът на улицата „лега

лизира и манталитета на улицата"
6
. Безкритичното налагане на разго

ворността постепенно довежда до оварваряване на езика. (...) 

Втора група автори изобщо оспорва качеството „разговор

ност" на новите медийни езици. Според В. Жобов „Езиковите 

особености, идентифицирани обикновено под рубриката „разговор

ност", както и начините на тяхното разпространение трябва да бъдат 

интерпретирани по-скоро като „средство за заявяване на групова при-

6
 Знеполски, Ивайло. Новата преса и преходът. Трудното конституиране на четвърта

та власт. Дружество „Гражданин": София, 1997, 54. 
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надлежност"
7
 (...) Така разговорността се оказва мнима; това, 

което обикновено се разпознава като „разговорност", е средство за 

формиране на професионален език. Медиите произвеждат тези 

езици сами, за да се институционализират чрез тях. (...) Лансира се 

идеята, че разговорността в медиите е „несъщинска", „псев-

до-" или „квази-"
 8
. В основата на тази хипотеза стои наблюдение

то, че при попадането си в дискурса на пресата, разговорните струк

тури „губят някои от основните си смислови компоненти и се натовар

ват с други"; вместо действителна разговорност те произвеж

дат „алюзии за разговорност", които позволяват на читателя 

да бъде по-близо до усещането за непосредствено общуване
9 

Подобни позиции показват, че медиите могат едновременно да експ

лоатират разговорността и да се дистанцират от нея, стилизирайки я 

за свои специфични нужди"
10 

Ето защо преднамерената употреба на разговорни езикови сред

ства и средства от устното общуване формира разговорния стил на 

медийните текстове, който се различава както от разговорната реч 

(която е винаги устна), така и от реализациите на устната комуника

ция в различните стилове на общуването. 

В този смисъл всички притеснения за оварваряване на медийния 

език би следвало да отстъпят място на сериозните проучвания на стила 

на медийните текстове и начините, по които те „флиртуват", „омай

ват" аудиторията си. О щ е повече, че в последните години настъпват 

промени, които свидетелстват за един процес на „нормализация" на 

медийния език. 
Оценката на медийния дискурс предполага оценка на съотноше

нието между „забранена и позволена реч" в обществото. Според П. 

Костадинова „(...) оценките съдържат (скрито или съвсем явно) тази 

система от забранени и позволени речеви изяви, която най-добре де

финира медийния език изобщо в даден конкретен период"
11
. Новото 

отношение между позволено и забранено по отношение на езика на 

медиите вече, струва ми се, е стабилизирано. Според Кр. Стоянов 

7
 Жобов, Владимир. Граматика на съобщаването. В: Медии и митове, съст. Лозанов, Г. 

и О.Спасов. У И „Св. Климент Охридски" и Ф Ж М К : София, 2000, 307. 
8
 Велева, Мая. За несъщинската разговорност на вестникарските заглавия. В: Съпос

тавително езикознание, 1995,1,47. 
9
 Пак там, 48 
10
 Спасов, Орлин. Преходът и медиите. Политики на репрезентация (България 1989-
2000). София: У И „Св. Климент Охридски", 2000,44-46. 

1
' Костадинова, Петя. Табута и регистри. В: Медиите и езикът им/ни, под редакцията 

на Ликоманова, И., Й. Трифонова. ЕТО: София, 1999, 105. 
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„езикът на вестниците ще продължи да следва критериите за пре-

стижност, определени от общественото мнение"
12 

Изводи 

Отбелязаните думи и изрази от интервюто на Кембъла оформят 

не само представата за разговорното в съзнанието на носителя на 

българския език като роден, но и показват начините, по които се пости

га усещането за разговорност в медийния текст - чрез употребата как

то на разговорни маркери, така и на маркери на устната комуникация. 

Разговорността не е проявена само в диалогичните форми на 

общуването, но и в авторовия текст и ремарки в интервюто. 
Разговорността е умело използван похват за характеристика на 

участници в интервюто, на техните отношения, на техния начин на живот. 

В разговорен стил са предадени думите на приятелите на Цонко Цонев, 

докато речта на кмета е максимално изчистена от разговорни маркери, 

каквато би следвало да е речта на представител на местното управление. 
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Приложение 

Цонко Цонев пред „Плейбой": Преди бях адвокат на фирми 

и хора, а сега съм на общината 

Всичко, което не знаехте за кмета на Каварна и досега ня

маше кого да попитате - описано съвестно от Кембъла в юнс

кия брой на списанието(13.06.2006) 

Уууу би-бип - бат 'Бойко е, вдигай... Кой е правил тоя сигнал -

неизвестно. Ама се чува здраво. Умрял да си - рипнеш в подчинение 
на телефона. Добре е семплирано... 

Навремето имаше една руска банда - „Кино" На Виктор Цой. 

Там имаше един такъв стих - телефонньш звонок как команда впе-

ръод. Звънне ли Бат'Бойко е - знам, че спукана ми е работата. 

Цонко не признава „здрастита" и прочие. Приятел ли си му, трябва 

да си работохолик. Цонко звъни начесто, пита, поставя задачи и пита 

как върви. Сигурно умира от яд, че не е с нас на турнето ни. 

Обичам турнетата. Един месец живееш във филм, адрена-

лайз и прочие. Нови градове, нови приятелства. И после дваж 

повече любиш жена си. Ако те е дочакала. 

Предстартовата треска ми е омаяла тиквата и по някакъв 

чудесен начин съм изчезнал 35 гигабайта от лаптопа си. Филми, 

музика, снимки. И най-важното - интервюто с Цонко. 

Честно казано, бая му се опънах на Жоро Неделчев - дай да 

го вземе някоя жена това интервю, по-логично е, все пак това е 

„Мъж: на годината" После, всички знаят, че сме близки прияте

ли, знам ли, да не стане фамилиарно някак... 

Я не се ослушвай, ами сядай да пишеш, тропа по масата 

Жоро. Такива са те, главните редактори ('ми да - бел.ред.). 

Три дена пиша. Най-гадно е да пишеш за приятел. И в теле

визията е така. Гостува ли ми човек, когото добре познавам, е 

ужасно. Ние всичко си знаем, най-много да се отплеснем нанякъ
де. Заговорим си за наши неща, и... 

Ама в предаване е лесно. И да зациклиш, гостът ти помог
не, извлече те от ситуацията. А тук... 

Затова внимавам. Във всеки ред. Какво питам. Слагам се 

на мястото на читателя. Какво би било интересно на повече 

хора. И какво буквално отговаря Цонко Здравков Цонев, култо
вият кмет на Каварна (Кауата.Ь§). 
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„Имай късмет клати пръст той, - само да не си написал 

каквото говоря. Буквално. " 

Мен, за да ми бъде по-леко, ми хрумва да питам това-онова 

Стенли, Данчо Караджов и Киро от „Б.Т.Р." Гледната точка на хора
та, които работят с него. 

Я, че що тогава не питам преди това и жена му? 

На сватба сме. В Добрич. Булката Радостина е приятелка на 

жена му. Цонко ме е взел с него, пък аз най-подло дебна градуса да се 

вдигне, че да йезуитнича със съпругата. Ако не вярвате, че една ба

терия деяни най-много месец-месец и половина, вижте Цонковия те

лефон. Издебвам поредното му излизане вън и се приеламчвам до 

жената. 

Тя е възприела фамилията му с тире. Анна Георгиева Пей-

ковска-Цонева. 

„Как се запознахме ли? На един рожден ден. Бяхме поканени у 

едни общи познати. Тогава не му обърнах внимание, но той ме забе

лязал. Беше малко... пийнал. Ама да не излезе сега, че... не беше..." 

Ако искаш да не го пиша това - питам аз, но тя се смее и казва: 

„'Ма ти да не мислиш, че нещо... Просто така. Нали го знаеш, като се 

отпусне и като почне да се шегува..." 

Добре де, имаше ли Романтическа Офанзива, как те ухажваше, 

цветя, лунната пътека... 

„А - смее се Пейковска тире Цонева, - нали ти казвам, всичко 

стана на шега... Майтап, майтап и половин година след като се запоз

нахме, излязохме. Пак с общи познати. И след още половин година се 

оженихме. Даже в началото (тя избухва в смях) ние бяхме три при

ятелки и той ни бъркаше... 

М ъ ж на годината? Какво да ти кажа, ако го река за мен си е мъж 

на живота, да не излезе много надуто? Или помпозно? - и кокетно се 

усмихва, като я питам за верността: 

„Знаеш ли, не съм вярвала, че мога толкова безрезервно да съм 

сигурна в него. И това непрекъснато тичане... 'Ми ние сме, как да ти 

го кажа, ние си живеем, сякаш сме си гаджета... Дали той ми вярва 

ли? Ти как мислиш?" 

Легендата Данчо Караджов - стоим в хотел „Дръстър", моро-

сить, както казват рашъните, свирим чак утре, днес имаме време за... 

Господ знае за какво. Щ е седим в някой ресторант, ще си разказваме 

безкрайни истории за турнета и номера, които сме си правили, и така... 

Данчо - почвам го директно, - какво не харесваш у Цонко? 

- Не е възможно да не харесваш нещо у него - изхилва се Данчо, 
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- този човек е толкова отдаден на нещото, което прави, че надали 
някой би могъл да измисли забележка към него... 

Данчо се замисли, при него това е съпроводено с едно продълго

вато изображение, което деликатно бладае лицето му, изчака серви

тьорката да донесе содите, че снощи беше тежко, и казва: 

А бе, той е толкова призван към мисията, с която се е заел, да 

върне нивото и устоите на Българския рок. Какъвто беше допреди 15 

години... 
Данчо го удари носталгията, мисля си, ама съм решил така. Как

вото ми кажат - пиша. Има си хас, да редактирам Живата История 

на Рока... Как не... 
Не знам дали му остава време за личен живот - малко накриво 

се засмива Данчо, - ама така е, работохолизъм... Мисля, че в момен

та се броят на пръсти тия, дето... а бе, като възрожденец е... отда

ден... 
После питам друга легенда - Стенли. 
'Ми за Цонко какво сега - малко се вдървява певецът Сланев, 

- това, предполагам, е на запис сега, не е в ефир... Значи слушай, 

друже, Цонко го познавам от няколко години... За разлика от мене, на 

него му се случиха вече прекалено хубави неща... 

Което само ме радва мен... Виждам докъде стигна, а знам от

къде тръгна... и глей значи, виж как всички други кметове са полуде

ли покрай тия неща, дето той ги прави, а? 
Друго е, което той прави за града... виждам как всички са... а бе, 

има ли друг град, в който хората да са доволни от кмета си? Всеки е 

недоволен по някакъв начин от кмета си... 

Пък него го обичат, нали си виждал какво е, като го срещат по 

улицата... Това само в Каварна го има... На мен ми помогна... И то, 

нали знаеш, който дава навреме, дава двойно... 

После думата взима Киро от „Б.Т.Р.", по телефона. ,^е Кавар

на заживя нов живот - това е ясно на всеки. Слушаш ли ме?" 

„Б.Т.Р." пътуват, сигналът се губи и от време на време Киро 

звучи като куче в нужник. Или, да бъдем по-модерни - като пресип

нал робокоп. Напъвам се да следя мисълта му, да хъмкам и дакам, 

колкото да го насърча да си каже приказката (Бероне). 

Кирооо, рева за всеки случай, пък той се хили и вика: „Стига бе, 

да не съм глух", и продължава: 
„Пиши, че освен че сме съпричастни с големите концерти... бе 

той ни е приятел бе, знаеш, той, а бе такива моменти сме изкарали 

заедно, и в България, и в чужбина... Това как беше - Зайчар? Ами... 
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Значи наблегни, че винаги ни е бил приятел, и е човек, на когото 

можеш да разчиташ... Неизчерпаема енергия. Аз гарантирам, че ние 

не можем да му насмогнем на ентусиазма и едвам го догонваме... 

Неговата енергичност..." 
И така, стигаме до нашия разговор. Между мене -К, и кме

та Цонко - ЦЗЦ 
К: Известността... Покварява ли? 
ЦЗЦ: Известността... Зависи от човека. Има хора, които се под

дават. Има и други, които си остават такива, каквито са били... а 

може и да се комбинира... но промяната е малка... Такъв съм, какъв

то бях в началото на мандата... 
Тук неочаквано млъква. „Давай още - подканям го, - това е 

малко..' 
А - сопва ми се Цонко, - ти питай, я виж, три изречения 

ти дадох... 
... Знам защо е подозрителен. Непрекъснато очаква да му за

дам оня, подлия въпрос. За отговорността. И за оня момент, когато 
щеш, нещеш, се налага да направиш оня ход в шаха, когато знаеш, че 

друго местене на фигурите нямаш. Е, сигурно и ти се сещаш какво 

трябва да го питам. Но съм обещал. И няма начин. 
К: Привиква ли се към известността? Наркотично... Тя отваря 

много врати... Разглезен ли си от това? 
ЦЗЦ: Отваря много врати, да... най-вече на Общината... В ли

чен план, понеже нямам някакви амбиции, нито политически, нито 

лични - не... Известността не помага на мен, тя работи за хората. На 

моя град. 
К: Понеже казваш „амбиции" - докъде стигат твоите амбиции.' 
ЦЗЦ: В музикален план амбициите ми са да доведа едни групи 

като „Рамщайн", АС/ДС, да ги видим в България... а иначе, в човеш

ки план... искам да дам такъв тласък на общината, че развитието да 

е необратимо. 
Хората в Каварна вече знаят, че всичко е в техните ръце... спо

ред техните способности... а не да зависят от поредната сила, която е 

взела властта и определя съдбите им. Така да дам стимул, такива 

условия да създадем, че всеки да разбере, че работейки според спо

собностите си, работейки за себе си, той помага не само на себе си. 

К: Я дай малко лични въпроси? Как се запозна с жена си 

(търся някакви пролуки в алибито - б.а.). 
ЦЗЦ: Покрай един приятел, диджей, Ники от Шабла, на рожден 

ден... В къмпинга... тя беше с две приятелки на тоя рожден ден... 
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К: А доверието сега? Тя самата каза, че не е вярвала, че така 

спокойно ще може да понася отсъствието ти... че сте били едва ли не 

на ниво гаджета още... хем не си омръзвате, хем непрекъснато ти 
липсва... 

ЦЗЦ: Да, така си е, затова бракът ни е такъв, дружен и сплотен 

- не си висим по 14-15 часа на главите... От това връзката изтънява... 
дрязги... 

К:. Плануваш ли още деца? 

ЦЗЦ: За да имам още едно дете, трето, тъй като имам двама 

синове, е необходимо и някой да го роди. И когато узрее съпругата 

ми, за още едно дете, момиченце... може би догодина, сигурно тога
ва... Дъщеричка... 

К: Добре де, тя не те ревнува, вярва ти тотално, ами ти? Дове

рие? Имаш ли й доверие? Като те няма толкова често... 

ЦЗЦ: Ооооо, аз й имам пълно доверие... Пъъъълно доверие! 
К: Не я ли ревнуваш? 

ЦЗЦ: Не! Абсолютно й вярвам... Дори... така, демократично 

мислещ човек съм и съм й казал живей си живота, защото е само 
един... 

К: Бившата ти съпруга, виждал съм я, с детето, с новия й мъж. 

Ти ги покани е нас, те дойдоха, седнаха при нас... Аз щях да се спу
кам от ревност на твое място... 

ЦЗЦ: Това са глупости. Защо да я ревнувам? Тя си има свой 

живот, нов живот, надявам се да е щастлива... Виж, когато хората, 

които уважавам, към които съм имал положителни емоции, се разви
ват добре, и аз съм щастлив. 

Имал съм добри спомени, запомнил съм само хубавите момен

ти, бившата ми съпруга е съдия в Окръжен съд в Стара Загора. И се 

радвам, че се развива добре. Това, което ни е свързвало, е детето ни. 

Винаги ще ги подкрепям. Това са нормални отношения. 

К: Не ти ли липсва адвокатстването? Като гледам как се из
мъкваш от повечето ми въпроси... 

ЦЗЦ: Не ми липсва, защото аз и сега съм си адвокат. 

К: Да бе, „адвокат на дявола" 

Гледам да го клъцна малко. Нещо много сериозно взе да става 
това интервю. 

ЦЗЦ: Не, не ми липсва, Кембъл, и ще ти кажа защо. Преди бях 

адвокат на фирми, на хора... сега съм адвокат на общината. 

Кметът по закон трябва да защитава интересите на хората от 

своята община... Даже един-два пъти се явих и в залата, да защита-
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вам интересите на Общината... а и да не забравя миризмата на зала

та... атмосферата... 

К: Кажи сега за връзката с другите кметове, виждам, че на всяко 

случване на нещо в Каварна има гости от другите общини. И то не само 

от България... Какъв е принципът на това роктурне в момента? „Сигнал", 

„Б.Т.Р.", Стенли и Кембъла - ок, но как са избрани градовете? 

ЦЗЦ: Това са по-малки градове. Избрали сме населени места, 

където отдавна не е имало нищо... Където хората имат нужда от тая 

музика... Целта на турнето е да събудим заспалите души. Местата са 

избрани да зарадваме хората, това все пак са безплатни концерти... 

К: За какво не остава време, ти работиш буквално по 24 часа. То 

е ясно, че не стига... Тоест, за какво съжаляваш, че не ти стига вре

мето? 
ЦЗЦ: Семейството на първо място... книгите... филмите. 

К: Какво си чел последно? 

ЦЗЦ: Паулу Коелю - „11 минути" Препрочетох и „Цар плъх", 

„12-те стола". „Задочните репортажи" на Георги Марков. Също и 

Димитър Шумналиев - „Шивачката на очи"... 

К: Добре де, да те питам друго. Твърдото го тропваме по маса

та с това турне. Освен това се откри клуб „Хеви К'Метъл" в Кавар

на, а в същото време каниш чалга-оркестъра на Салиевич... Че и са 

ти приятели, как така? 
ЦЗЦ: Е, слушам много различна музика... Рок, поп-рок, Жан-

Мишел, че и техно... Обичам и Брегович, и Салиевич. Според мен 

това е етно балканска музика, а не оная, срещу която се борим. Това 

е музика, отваряща вратите... 

К: Кажи нещо за твоя директен подход. Обикновено прескачаш 

излишното „как си, що си", атакуваш въпроса, питаш кой, как и какво, 

работата, която трябва да е свършена, не засягаш ли някого така? 

ЦЗЦ: Важното е да се свърши работата. Не съм чак пък без

пардонен. Едва ли от близките ми има човек, който да не е свикнал с 

това. Не вярвам, че има някаква драма... 

К: Изпитваш удоволствие от работохолизма? 

ЦЗЦ: Да. Задължително. Но освен работата трябва да умееш и 

да се веселиш. Да заредиш батериите. Който умее да се весели, той 

умее и да работи. Който може да товари, задължително качество е да 

умее да се разтовари... За да натовари пак... 

К: Кой беше първият ти брой на „Плейбой"? 

ЦЗЦ: Оооо, беше отдавна, то тогава български нямаше... 

К: Какво те привлече? 
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ЦЗЦ: Е, ти какво искаш един юноша бледен да го грабне - няма 
да е някой паметник, или компот, или компютър... 

К: Сега четеш ли това списание? Намираш ли време? 

ЦЗЦ: Нали знаеш, непрекъснато пътувам, винаги го чета. Има 

нови неща, закачливо е. Добре са уцелили ваксата, стилът е добър... 

Чета, къде ще ходя. 

Накрая на интервюто и двамата се развикваме „Каляри - юна

ци" Отборът на „Калиакра" му е слабост, успя и мен да подпали... И 

не само мен. 

И точно преди да тръгнем на турнето - прас - оставам минус 35 

гигабайта на лаптопа. И барабан 5ко с мъжовете. И интервюто... 

Какво да се прави. По Достоевски. 

Ето ви го интервюто с Цонко, написано наново. До буквичка също

то. Какво има да го пудря, да го преиначавам. 

Цонко е това, делови, директен, труден за приятелство. Много 

изисква това. И работа, и веселие. И отговорността да бъдеш непод

правен. Иначе ще те усети... 
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ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ 

НА ОФИЦИАЛНОТО ОБЩУВАНЕ * 

Цоц. д-р Йовка Тишева 

Софийски университет „Св. Климент Охридски
9
' 

Общуването, разбирано като обмен на информация, на опит, зна
ния и идеи, протича в различни сфери чрез поредици от речеви актове, 
в които информацията се предава с вербални и/или невербални сред
ства. Според средата, проблематиката и ситуацията се разгранича
ват два основни типа общуване: официално и неофициално. Официал
ното общуване се реализира в публичните сфери и обслужва стопан
ската, административната, научната, медийната и някои прояви в ху
дожествената (естетическата) дейност. Този тип общуване се отли
чава със социална значимост на проблематиката за определена соци
ална група или групи, а понякога и за цялото общество. В настоящия 
доклад обект на разглеждане е официалното устно общуване, което 
протича в делова среда, при изпълнение на определени професионал
ни или служебни дейности, тоест деловото устно общуване. Писме
ните и устните прояви на информационен обмен в делова среда, от 
своя страна, са част от бизнес комуникацията: „...тотален обмен на 
формална и неформална, вербална и невербална информация, на чув
ства и усещания в процеса на организационната дейност, при който се 
гарантира изпълнението на основните функции на мениджмънта и ре

дом с това - пълноценната изява на отделните членове на трудовата 

общност"
2
. 

Основната цел на настоящия доклад е свързана с очертаването 
на теоретичен подход за анализ на деловото общуване, който да е 
адекватен на комплексния характер на изследователския обект и чи
ето прилагане да доведе до значими от лингвистична гледна точка 
резултати. Представянето на езиковите характеристики на устната 
комуникация в делова среда е част от работата по проекта „Изслед
ване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на 

1
 В този доклад се представят анализи, които са част от дейностите по проекта „Из

следване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуването 

в съвременния български език", финансиран от Фонд „Научни изследвания", дог. № 

ДТК 02/11 от 16.12.2009 г. Изказвам благодарност на Фонда за подкрепата. 
2
 Стойков, Л. Фирмена култура и комуникация. София: Стопанство, 1995, с. 99-100. 
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общуването в съвременния български език", финансиран от Фонд „На

учни изследвания" на М О М Н . Основната причина за включването на 

този тип публично общуване в научната проблематика на проекта беше 

свързана с факта, че в досегашните лингвистични проучвания на 

българския език деловата комуникация се разглежда най-вече като 

съвкупност от писмени делови текстове, а устната й реализация се 

ограничава до правилата за следване на речевия бизнес етикет. Езикът 

на медиите, журналистическата реч, изказванията на политиците са 

сред добре проучените от лингвистите прояви на публично устно об

щуване. Въпреки съзнанието, че съвременната езикова ситуация е 

зависима от новото класово, съсловно и професионално разслоение на 

обществото, че разновидностите на националния език се реализират 

по различен начин в традиционните и в новите сфери, които обслуж

ват
3
, на практика речевата комуникация в стопанската, институцио

налната и научната сфера остават встрани от интереса на лингвисти

те. Езиковите стратегии, успешните комуникативни техники обаче 

задължително присъстват в анализите на организационната (корпора

тивната) комуникация, в публикациите в областта на мениджмънта, 

публичната администрация, връзките с обществеността и под. 

Поради спецификите на устното общуване - на първо място, 

силната зависимост от факторите на речевата ситуация: време, мяс

то, комуникативна цел; при пряк контакт между участниците в общу

ването, употреба на невербални средства за предаване на информа

ция - в изследването му не може механично да се пренесат методите 

и моделите, използвани за описание и анализ на писмената форма на 

езика. Първоначално изследванията на официалното устно общуване 

са ориентирани спрямо правилата за книжовно произношение, към 

нормите на правоговора. С борбата за висока езикова култура, заема

ща важно място в работата на българските езиковеди от 70-те годи

ни на миналия век и до днес, се свързва идеята, че книжовният език 

като представителна обработена форма на българския език е сред

ството, с което се реализира официалното общуване. В рамките на 

книжовния език се оформят две подсистеми: на писмената книжовна 

реч и на устната книжовна реч. Писменият книжовен език функциони

ра чрез текстове, които представят неговите функционални стилове -

научен, публичистичен, административен, разговорен и художествен 

стил. Устната книжовна реч съществува в два основни типа. В устни 

3
 Вж. по въпроса например у Бояджиев, Т. Езиковата ситуация у нас в исторически и 

съвременен план и европейската езикова политика. Сп. „Български език", 2008, кн. 2, 

3-17. 
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прояви с представителен характер, при които се спазват книжовните 
норми, се използва т.н. несъщинска книжовна разговорна реч, кодифи
цирана чрез правоговорните правила. Тези прояви най-често са пред
варително тематично, структурно и езиково обмислени и се реализи

рат в стандартизирани ситуации под формата на лекция, реч, беседа и 

пр. Средство за неофициално, предварително неподготвено общуване 

е същинската книжовна разговорна реч
4 

Идеята, че всяка функционална сфера от извънезиковата действи

телност се свързва и със специфични езикови особености - ядрото на 

т.н. функционални стилове, се преосмисля с оглед на ситуациите на ус

тно общуване. Езиковите средства, с които се оформят писмените тек

стове в различните функционални сфери, се различават от тези при ус

тна комуникация в административната, стопанската или научната дей

ност. При публично устно общуване, с ресурсите на административния, 

научния и публицистичния стил се оформя официалната книжовна раз

говорна реч (наричана още официално-делово-разговорна реч)
5 

Може да се направи обобщението, че езиковите средства и в 

устната комуникация, подобно на писмената, се оценяват според сте

пента, в която се прилагат кодификационните норми, най-вече право

говорните, но също така и граматичните и лексикалните книжовни 

норми. При устното общуване в различни сфери и ситуации се изпол

зват специфични езикови варианти, които са близки до съответния 

функционален стил, използван в писмената комуникация. 

Стилът е концепт, приложим за езика на всички равнища, към 

цялостната знакова система, обслужваща вербалната комуникация, 

защото няма ситуация или сфера, които да не притежават отличител

ни езикови характеристики. Ако обаче разбирането за стилистични 

особености, за стилотворни фактори се основава на наличието или 

липсата на дадени езикови единици или структури в конкретен текст, 

тогава очевидно става дума за количествена, а не за критериална 

оценка. Подобни изводи значително разколебават възможността да 

се даде еднозначна дефиниция на понятието стил, а това води и до 

понижаване на надеждността при прилагането му в лингвистичните 

анализи. С разширяване на изследователската парадигма и излизане 

извън строго езиковите параметри идеята, че езикът съществува чрез 

4
 Вж. напр. Попова, В. За разговорната реч и нейната норма. В: Проблеми на езикова

та култура. Съст. П. Пашов и В. Станков. София: Наука и изкуство, 1980, 61-67. 
5
 Вж. напр. Станева, Хр. Книжовно-разговорната реч и другите функционални сти

лове в СБКЕ. В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. 1. В. Търново, 1991, 

30-37. 
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своите варианти, се обогатява с извеждането на регионални (територи

ални) и социални (групови или професионални) варианти. В определена 

ситуация, свързана със заниманията на участниците в общуването (про

фесия, работна среда, интереси), се използват определени варианти в 

изговора, подбора на думи и на граматически средства. Отношенията 

между комуникантите също са причина за езикова вариативност. При 

наличие на социална дистанция (напр. между служител и работодател; 

студент и преподавател; дистанция по възраст) социално зависимият и 

социално доминиращият си служат с различни езикови средства. Опре

делят се и т.н. варианти на статуса, отчитащи степента на официал-

ност. В тази светлина езиковите варианти могат да се разглеждат като 

«формално определена, конвенционализирана групова употреба на ези

ка, която зависи от извънезиковия контекст, в който се реализира"
6 

Дадена ситуация се свързва с определен езиков вариант; участниците 

в ситуацията осъзнават или са запознати с тази зависимост и се съоб

разяват с нея, за да реализират успешно комуникативните си цели. 

Методологична система, в която лингвистичните анализите се 

обогатяват с включването на социални и прагматични фактори при 

оценка на устната комуникация, се оказва по-надеждна основа за пред

ставяне на комплексния характер на устната комуникация в различни 

сфери и ситуации. За анализите в рамките на представения проект се 

прилага теорията за езиковите регистри, тъй като тя отчита зависи

мостта и диференцираността на езиковите формации от социалните 

фактори на средата, степента на официалност, начина или формата на 

комуникацията, интерактивността, диалогичността и др.
7 

Езиковите регистри са езикови варианти, определени от социал

ни фактори (професия, социална роля) или от комуникативната ситуа

ция (тип аудитория, комуникативна цел, тема на комуникацията). Все

ки регистър имат свои лексикални и граматични характеристики. 

Идеята за езиковите регистри датира от 60-те години на 20. век, но 

става особено популярна благодарение на изследванията на Халидей 

в областта на социолингвистиката и текстолингвистиката. Днес се е 

наложило едно по-тясно разбиране за езиковите регистри, сходно с 

това за професионалния говор (професиолект) - езикът на специалис

тите, занимаващи се с определена дейност, напр. езикът на научните 

работници, на анализаторите, на юристите и др. В езиковото обучение 

6
 Сгуз1а1, О. Згую - Ше уапейез оГ Еп§Пзп. 1п: А Шогу оГ ШегаШге т 1пе Еп^ИзЬ 

1ап§иа§е, 10. 1987, Ьопсюп: Зрпеге, 211. 
7
 Вж. Вюег, В. йШепзюпз о/ге§Шег уапайоп: А сгозз-ИщиШс сотратоп. СатЪпа§е: 

СатЬпа§е Ш1уег51гу Ргезз, 1995. 
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регистрите се използват за определяне на степента на официалност 

на текста. 
Регистрите могат да се пресичат с диалекти, професионални го

вори или жаргон. За разлика от диалектите, които също са езикови ва
рианти, регистрите не се определят от характеристиките на лицата, ко

ито ги използват, напр. месторождение, местоживеене, пол, възраст, 

занимания, професия, а от ситуациите, в които се използват. Изборът на 

даден езиков регистър се свързва с факта, че всеки говорещ разполага 

със система от езикови варианти и може да избира измежду тях в при 

различни ситуации. Важен е начинът, по който се използват езиковите 

средства в конкретната ситуация, а не този, който ги използва. 

При анализите на устното общуване се отчита фактът, че кому

никацията може да протича със или без смяна на езиковия регистър. 

Смяната на регистъра е свързана, на първо място, със социалните 

роли на говорещите и институционализираността - напр. на работно

то място, при хоризонтална или вертикална комуникация; като част от 

административна структура; в академична среда; в обслужването -

ролята на клиента и на обслужващите го и т.н.; с отношенията между 

участниците в комуникацията: близки, неутрални или официални; със 

или без социална дистанция; със социалните им характеристики. При 

анализа на устната комуникация може да се приложи скалата на реги

стрите, използвана за описание на устния английски език
8
: 

' застинал (Ргохеп) - при произнасянето на части от писмени 

текстове, които не подлежат на промяна, напр. религиозни тек

стове; 
официален (Роппа1) - при еднопосочна комуникация, напр. при 
представяне, презентации, лекции и под; 

- консултативен (Сопзиюйдуе) - при комуникативно взаимодей

ствие и размяна на реплики между участниците, напр. между 

студент и преподавател, лекар и пациент, служител и клиент; 

всекидневен (Сазиа1) - в приятелски кръг, между роднини; 

личен (1птлта1е) - в семейството или между много близки хора. 

Тази класификация е вертикална, тъй като отчита степента, в 

която се реализират признаците официалност, интерактивност, подгот-

веност Тя може да бъде обогатена и с класификация по хоризонтала

та за да се покаже субкатегоризацията в степените от по-ниските 

равнища в резултат на принадлежност на говорещите към дадена група. 

Първите два регистъра се отличават с малко или никакви възможно

сти за вариации на езиковите модели. 

8
 Тооз М. Тке РЬ?е Ооскз, Ке\у Уогк: НагсоиП, Вгасе апс! №ог1а, 1961. 
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Приложена към сферата на деловото общуване, тази класификация 

определя избора на езикови средства от официалния регистър, съчетани 

с елементи от консултативния регистър. Първоначалните наблюдения 

върху събрания в работата по проекта езиков корпус показват, че за реа

лизирането на различните речеви актове в хода на деловата комуникация 

се обособяват специализирани езикови подсистеми в рамките на посоче

ните регистри. Илюстрация на това представят маркерите за означаване 

на някои от етапите от делова среща, публична дискусия или дебат: от

криване, начало на работата по дневния ред, приключване на тема, обоб

щение и преход към нова, приключване на дневния ред, планиране на 

нови дейности или срещи, благодарности към участниците, закриване: 

откриване: Добър ден! Добър ден на всички! Нека да започ

нем днешната ни среща...; Вече всички вече сме тук и мо

жем да започнем; 

уводни думи: За нас е удоволствие / чест да приветстваме...; 

Радваме се да приветстваме сред нас...; Нека да приветства

ме ...; За нас е особена чест да бъдем домакини на ...; Радва-

м(е) се, че приехте поканата за днешната ни среща; 

начало на деловата работа: Събрали сме се днес...; Тук сме, за 

да разгледаме/обсъдим...; Организирах(ме) тази среща, за да...; 

представяне на дневния ред: В писмото/поканата беше посо

чен и дневният ред. Получихте ли екземпляр от...? В този ред 

ли да обсъждаме въпросите?; 

преминаване към нова тема: Нека да/Да преминем към след

ващия въпрос от...; Има ли други мнения по този въпрос? Да 

приемем, че сме изчерпали този въпрос и можем да се насо

чим към...; Предлагам да продължим с дискусия по/обсъждане 

на/разглеждане на/коментар на...; 

приключване: Благодаря на всички за...; Надявам се, че днешна

та ни среща беше полезна за всички. Радвам(е) се, че успяхме 

да...; Искрено се надявам отново да имаме възможност да ... 

Използване на езикови средства от друг регистър, например 

смяната на неутралните официални поздрави с такива от всекиднев

ния регистър (Здравейте вместо Добър ден), може да се обясни с 

желание за скъсяване на дистанцията. В доста случаи обаче смесва

нето на регистрите и непоследователността в речевото поведение са 

резултат от неосъзнаване на социалната роля (изразяване на субек

тивна оценка от страна на служителя/обслужващия към работодате

ля или клиента вместо неутрална информация), или от неточна оценка 

на ситуацията и събеседника. 
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ДЕЛОВИЯТ ЕЗИК - ОТ НОВОГОВОРА 

НА ОРУЕЛ ДО СТАНДАРТИТЕ НА БРЮКСЕЛ 

Доц. д-р Анастасия Кондукторова 

Икономически университет -Варна 

Идеите на Джордж Оруел, че новите политически режими нала
гат нов език - „новоговор" имат своите проекции и в деловия език. 
Новоезикът е специфична система от утвърдени думи и изрази, които 
формално съответстват на идеологията и политиката и ги отразяват по 
различен начин. Според системата на т.нар. „новговор", изложена от 
Оруел в послеслова „Принципи на новоговор" към забележителната му 
творба „1984", „целта на новоговор е не само да осигури изразно сред
ство за възгледите и начина на мислене, подхождащи на последовате
лите на ангсоц, но и да направи невъзможен всякакъв друг начин на 
мислене ... когато новоговор се възприеме веднъж завинаги, а старого-
ворът се забрави, еретичните мисли - тоест мислите, които представ
ляват отклонение от принципите на ангсоц-да станат буквално немис
лими, поне дотолкова, доколкото мислите зависят от думите"

1
 Ново

езикът има две лица: едното е официалното и предназначението му е за 
широката публика. Второто, същинското лице, е в иносказателния 
смисъл, който то съдържа. В действителност всяко едно съобщение, 
изпращано чрез новоезика, е своеобразно закодирано послание, мити
чен език, представляващ действителност, съществуваща успоредно с 

реалната и който може да се разчита единствено от посветените. 
Характеристиките на новоезика- манипулативност, бюрократич-

ност, подмяна на информацията, прикриване на истината, насаждане 
на идеологии и митологеми, се свързват както с политическия дис

курс, така и с езика на деловите документите, обслужващи до 1989 г. 

тоталитарната обществена система. Лингвистичната практика у нас 

показва, че един е деловият език на ранния социалистически период, 
различен е той през 60-те и 70-те години и доста „технологизиран" 

през късния му стадий, след средата на 70-те и през 80-те години, 
когато казионни думи и изрази удобно заместват местата на опразне

ното от съветските бюрократизми място.
2 

1
 Оруел, Дж. 1984. София, 1989, с. 288. 

2
 Вж. Георгиев, Б. Новият казионен език // П«Р:/ЛУУУ\У.З1ОУО.Ь§. 
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Обект на анализ е „новоговорът", резултат от конвенционалното 

езиково поведение, в текстовете на съвременните делови документи. 

Употребата на този специфичен бюрократичен език, възприеман като 

израз на постмодерно мислене, днес широко навлиза в българската 

кореспонденция. Източник на ексцерпирания материал са справочно-

информационни институциални документи, европейски директиви, цир

кулярни документи на европейските институции, лични документи -

автобиографии и мотивационни писма от последните години. 

Употребата на лишени от смисъл думи и изрази в деловите до

кументи днес напомня тоталитарния казионен език, назовавай с поня

тията „бюрократичен жаргон", „дървен език" (1ащие йе Ьогз
3
), „кси-

логлосия" (ху1оф$8\е от гр. ху1оп, „дърво" и фззоз, „език" - откло

няване на реалността чрез думи). За назоваване на тежкия и труден 

за разбиране стил на администрацията в царска Русия е било използ

вано понятието „дубовьга язьж" Старият „дървен език" днес не при

надлежи само на политическото говорене. Той е навлязал и в деловия 

дискурс, където старите казионни конотации получават нови стойнос

ти. Бюрократичният жаргон е удобно средство в диалога с европейс

ките институции. Според политиците използването му в публичното 

пространство е „полезно и дори има обучаващи функции - колкото по-

детайлно познаваш демократичния бюрократичен жаргон, толкова 

повече шансове имаш да те разберат съответстващо в Брюксел или 

Вашингтон"
4 

Навлизането на новоезика в съвременната делова кореспонден

ция е естествен резултат от развитието на деловия език заедно с раз

витието на обществения модел. Трансформациите в това отношение 

следват две насоки: конструиране на нов тип делови дискурс, ориен

тиран към новата социална реалност, и едновременно с това форми

ране на нов дискурсивен код, свързан с езикови стереотипи и шабло

ни, характерни за новия контекст. 

Новоконструираният делови дискурс намира израз в следните 

езикови особености: 
Опити за освобождаване от тоталитарната езикова обремене-

ност чрез замяна на наименования на документи и реалии. Така на-

3
 Терминът е използван за пръв път от френската политоложка Франсоаз Том за 

назоваване на тоталитарния казионен език, характерен за страните от все още съще

ствуващия тогава съветски блок. Вж. ТЪот, Р. Ьа Ьап§ие Бе Во15. Рапз, 1987. Фран

цузите наричат „дървен" езика, с който „се говори, за да не се казва нищо". Илюст

рация за това е и френската поговорка „Порой от думи върху пустиня от мисли" 
4
 Вж. Георгиев, Б. Новият казионен език // п«р://\у\у\у.зюуо.Ъ§. 
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пример названието доклад заменя в административната практика на

влезлите от руската кореспонденция понятия „докладна записка", „до

несение" и „рапорт". Макар и хаотично названията „молба" и „жалба" 

се заместват със „заявление" и „сигнал"
5
 Подмяната се основава на 

възприеманите като обидни асоциации на семантиката им за речеви 

актовею несъвместими с правилата на консенсусната комуникация по

ради съществуващата неравнопоставеност на адресанта с адресата 

(администрацията). Лексикалната подмяна засяга и названията на ня

кои реквизити от твърде остарялата вече „Унифицирана система за 

управленска документация (общоадминистративна документация) -

БДС 6.04.1-85" напр. емблема, предприятие, организация-изпращач, 
щемпел и др., които намират съвременни еквиваленти. 

В изследвания период се наблюдава своеобразен отказ от тра

диционните български стандарти за делова кореспонденция. Това за

сяга документалните системи преди всичко на частните институции 

и личната делова кореспонденция. Използването на нова европейска 

рамка за създаване на документи по утвърдени чужди практики, води 

до промени на езиковия модел и свързаните с него реквизити.' Ана

лизът на документите показва промяна в стереотипите и комуникаци

онната делова култура на кореспондентите, търсенето на по-гъвкави 

рамки на общуване, адекватни на новите социални нагласи. Адапти

райки се към промяната българите бързо възприемат в кореспонден

цията си и предлаганите от европейските институции готови модели. 

Например наложилият се в последното десетилетие и у нас О б щ ев

ропейски формат за автобиография (СУ), създаден през 2002 г. с „Пре

поръка на Европейската комисия за единната рамка за прозрачност 

на квалификациите и компетенциите" (2002/236/ЕС), замени традици

онната наративна автобиография. От няколко години в българската 

кореспонденция са познати и еигоразз документите, въведени с Ре

шение на Европейския парламент и на Съвета на Европа от декември 

2004 г. Те включват автобиография - СУ, езиков паспорт, еигоразз 

мобилност, приложение към сертификат и приложение към диплома. 

Практиката показва, че влиянията не засягат само композиционната 

матрица на документите, но налагат и нови форми на езиково поведе

ние, удобни за деконструиране на тоталитарния делови дискурс. Ед-

5 
Така например през 2008 г. по предложение на тогавашния ресорен министър на 

държавната администрация и административната реформа Николай Василев се вна

ся за разглеждане законопроект за уеднаквяване на понятията в административната 

дейност, където се предлага отхвърляне от употреба в практика на администрацията 
на понятията „молба" и „жалба" 
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новременно с това промяната носи своите рискове и обратни ефекти, 

като засяга лексикалното ниво на езика и води до възпроизвеждането 
на нови клишета, върху руините на митологемите. 

Характерен за новия делови дискурс е процесът на десеманти-

зация на често употребявани фразеологични съчетания. Според Ору

ел специалната функция на речника на Океания е „не толкова да се 

изразяват значенията, колкото да се разрушават." Думите могат да 

бъдат разрушени, като се разшири техният смисъл до такава степен, 

че да се изгубят старите, по-специфични и по-определени термини и 

значения.
6
 Показателни примери за десемантизация са например изо

билстващите в обявите за работа и в мотивационните писма стерео

типни словосъчетания, съдържащи ярко изразен оценъчен компонент 

- прилагателно име, което допълва и разширява семантичното поле 

на понятието към което се отнася. В политическия дискурс се опре

делят като шлагворти - думи и изрази с липсваща конкретност, нео

пределено съдържание и честа употреба, създадени с определена 

емотивна цел.
7
 Свързват се с широк обхват позитивни емоции с праг-

матическо съдържание, чиято илокутивна цел е заложено въздействие, 

което документът е възможно да упражни върху адресата. Напри

мер; изключителни (високи) стандарти за качество, отлично (ат

рактивно, адекватно, конкурентно) възнаграждение, усърдна 

(всеотдайна) работа, привлекателно заплащане и пр. В текста на 

анализираните 50 обяви за работа от информационния сайт капеп.Ъ§ 

образът на съвременната организация се конструира с еднакви сте

реотипи: лидерска позиция, висока (много добра) репутация, по

стоянно развиваща се компания, водеща компания, просперира-

ща фирма, ковачница на кадри, голяма и стабилна компания, млад 

екип от професионалисти, млад и динамичен екип динамичен и 

развиващ се екип, динамична и мотивирана работна среда, ин

тензивна и взискателна работна среда. Клишетата моделират и 

социалния образ на адресантите на мотивационните писма: динамич

на (енергична, амбициозна, харизматична, креативна) личност 

с високи (отлични, изключителни) комуникативни умения, дока

зан професионален опит, изключителна предприемчивост, 

несъмнени предимства, аналитично и творческо мислене и пр. 

Подобни мисловни рамки и съответно стереотипи в документи

те пораждат и новите митове и свързаните с тях нови идеологеми -

6
 Вж. Оруел.Дж. 1984. София, 1989. 

Вж. Йорданова, Л. Комунизмът и българите 

//пйр: десоттишгайоп.Шез.^огаргезз.сот. 
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например: европейски път, европейско бъдегце, европейски модел 

европейски диалог, европейски стандарти, европейски формат, 

напомнящи митологеми от тоталитарния дискурс - социалистически 

път, светло бъдегце, комунистическо бъдеще, съветски модел и пр. 

Предпочитан инструментариум за манипулативно въздействие 

в деловия език са евфемизмите. „Доброто говорене" чрез завоалира

не на значението с идеологическа цел, познато от тоталитарната ко

респонденция, в съвременните документи се свързва с различни ин-

тенции на адресанта - забрана на думи,
8
 израз на определени социал

ни оценки, политически и етични причини, фирмена политика, и др. 

Тук можем да споменем евфемизирането в документите на на

званията на професии, загубили обществен престиж, напр. санитар -

здравен асистент, фелдшер, работещ в „Спешна помощ" - па-

рамедик, чистач — работник по чистотата, чистачка - хигиени-

стка, секретарка — офис сътрудник, прислужничка — помощнич

ка в домакинството и пр. 

В много от документите с евфемизми се избягва назоваването 

негативни обществени явления или се прикриват истинските намере

ния, напр. корупционни практики — измами, фирмата преживява 

труден момент — фирмата е поставена пред предизвикателства, 

адаптират се разходите за труд - намаляване на заплатите, 

предлагане мотивиращо възнаграждение, обвързано с крайни

те резултати - не се предлага твърда заплата, зона за трудно 

завръщане - необитаем район, град със западащи функции -

икономически изостанал град, кредитно събитие - фалит, фи

нансиране при по привлекателни условия, адаптиране на разхо

дите за труд, планове за подобряване на разходите, план за ре-

инженеринг, прекратяване на трудовото правоотношение -

съкращаване на служители и пр. 

Ярък пример е евфемизирането в европейски документи чрез 

топоними с определени конотации, напр. Могилино - бюрократичен 

садизъм спрямо малолетни, Бисер - евфемизъм на администа-

тивно безсилие, Цанков камък - израз на неоправдано изразход

ване на средства. 

8
 Напр. през 1972 година в САЩ с циркулярно писмо до официалните учреждения се 
нарежда да се изключи от документите думата „бедност" и да се замени с „хора с 
ниски доходи", а вместо думата „гето" да се използва „вътрешен град" Подобна 
забрана на думата „джудже", която се заменя в САЩ с \егйса1 сНаИгщей „човек с 
вертикални проблеми"описва и В. Буковски (вж. Буковски, В. Нова утопична идео-
логия.//Факел. Алманах, 2010, с.360.) 
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Спазването на принципите за положително езиково действие в 

съвременната корпоративна кореспонденция и изискванията на дело

вия речеви етикет са една от причините за създаването на празни зак

лючителни формули, приложими за всяко едно служебно писмо. Вмес

то да репрезентират толерантност, вежлив тон и добронамереност на 

деловите послания, така както това се постига с комплиментите в дип

ломатическата кореспонденция, те са лишени от смисъл и се превръщат 

в бюрократични шаблони. Такава практика съществува в повечето 

фирми, чиито корпоративни правила за кореспонденция налагат задъл

жителна употреба на трафаретни изрази в тамплейтите за бизнес пис

мо и други служебни документи. Пример за това са следните заключи

телни фрази, използвани в писма на фирма до нейни клиенти: 

„ .. .цели да предложи на своите потребители конкурентни и на

деждни услуги и ще продължава да работи за удовлетворяване 

на високите изисквания на своите клиенти"; 

„Надяваме се, че настоящият отговор внесе яснота по поставе

ните въпроси и Ви уверяваме, че коректното и образцово об

служване е приоритетна задача на нашата фирма"; 

„Уверяваме Ви, че фирмата е готова да съдейства за запазване 

на коректните партньорски отношения в бъдеще"; 

„Бихме искали да Ви уверим, че компанията работи ангажирано 

и отговорно за подобряване обслужването на своите клиенти" 

Анализът на съвременната езикова ситуация показва трайното 

навлизане на нови клишета в деловите документи. Безспорно старите 

казионни конотации на дървения език са намерили превъплъщение в 

деловите стереотипи на съвременната европейска кореспонденция. 

Дали смяната на шаблоните ще доведе до нова Оруелова епоха зави

си от разумната езикова политика и въвеждането на актуализирани 

български единни правила за създаване на делови документи. 
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ИГРА С КОНЦЕПТАМИ СОВРЕМЕННОСТИ 

(КОНЦЕПТ „НЕФТЬ" В „МАКЕДОНСКОЙ КРИТИКЕ 

ФРАНЦУЗСКОЙ ММСЛИ" В. ПЕЛЕВИНА) 

Цоц. д-р Наталья Черняева 

Икономически университет-Варна 

В рамках данного исследования значимьши для нас явились сле-
дующие характеристики повести Виктора Пелевина как постмодер-
нистского текста. 

1. Равнопоставленность веех присутствующих в тексте дискур-
сов, их деконструкция и игровью трансформации приводят к 
преобразованию узуальннх язьжовьгх концептов в индивиду-
ально-авторские, часто гибридного или гибридно-цитатного 
характера. 

2. В резултате деирархизации дискурсов и размивания границ 
между ними наблюдается движение в сторону отказа от се-
мантико-структурной доминанти художественного знака (ко
торьш у В. Пелевина так полностью и не реализуется). 

3. В повести наряду с миметическим началом (зкономические 
реалии „смутното времени" в России 1990-х годов: появление 
нефтяньгх магнатов и криминального капитала) присутствует 
„вторичная" интертекстуальная реальность. 

4. Сильное антимиметическое начало в повести проявляется в 
ее вьюокой интертекстуальности. „Македонская критика фран-
цузекой мьюли" представляет собой гипертекст, т.е. пародий-
но-ироническую префигурацию гипотекстов, каковьши вьюту-
пают главньш образом философские трулм теоретиков фран-

цузекого постмодерна, в первую очередь Ж. Бодрийяра („Сим-
волический обмен и смерть"), а также работи М. Фуко („Над-

зирать и наказмвать"), „Ж.Батайя („История Жиля де Рз"), 
Ж. Деридн и пр., к которьш присоединяется посредством те

ории Ж.Бодрийяра и политическая зкономия К. Маркса. 
5. Текст строится на принципе панлудизма (всеохватной игрм), в 

которую вовлекаютея злементм зачастую традиционно несов-
местимнх дискурсов, взаимодействующих в карнавальном 

гротескно-пародийном режиме. 
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ч. 

В „Македонской критике французской мисли" вьщеляютея сле-

дующие дискурси, субдискурси и их концепти (имена которих пред-

ставлени данними ниже словесньши единицами текста): 

зкономический дискурс и его субдискурси (например, теоре-

гико-зкономический, бизнес-дискурс, зкономико-правовой), а так

же связанние с Н И М И геологический и производственно-тех-

нологический дискурси и их прагматические концепти, та

кие, как, например, 'фирма' 'бизнес-ехема' 'вивоз капитала' 

'олигарх', 'деньги', "денежние потоки' 'доллари', 'евро' "про

дукти труда','труд' 'нефть' 'добивать нефть' 'козффиЦиент, 

отражающий среднее содержание сери в (нефтяной - Н.Ч.) сме

си' ('серньш фактор'), 'бренд' 'сера', 'труба' (нефтяная), окка-

зионализм 'человеконефть' 'роботи' 'рельси'; 

философский дискурс (в том числе структуралистский, пост-

модернистский и фрейдистский), представленний такими кон-

цептами, как 'любомудрие' 'современние философи', 'СИМВОЛИ-

ческий обмен' 'здипов комплекс' "симулякр' *деконструкция', 

"метафизический опит', окказионализм 'концептуальное язикоб-

лудие', антропонимическими концептами, принадлежащими к 

полю философии, зтнологии и филологии - 'де Соссюр', 'Жак 

Деррида', 'Жан Бодрияр'(в орфографии В. Пелевина), 'Ролан 

Барт', 'Зизи Мердашвили' (травестийное от Зураб Мамардаш-

вили), 'Мишель Фуко' 'Жак Лакан','Марсель Мосс' и пр.; 

зкзистенциальньш, в первую очередь танатологический суб-

дискурс с ключевьши концептами 'смерть' 'страдание', 'инфер-

нальнаязнергия','послесмертие'(ср. 'послежитие' уБодрийяра), 
а также 'жизнь' 'жизненная сила' и т.д.; 

религ иозньш дискурс с ядерньш концептом индуизма и буд-

дизма - 'карма' и его авторской травестией 'зпоха первоначаль-

ного накопления карми'; 'душа', 'дух', религиозно-обрядовий суб-

дискурс - 'симпатическая магия', гибридний авторский концепт 

'оккультно-инженерннй проект'; 

криминальньш дискурс, связанний главньш образом с борь-

бой за обладание нефтяньши богатствами России в „лихие" 1990-

е годи, актуализированний в таких концептах, как 'стрельба по-

македонски", 'преступление',"легендарньш киллер Александр 

Солоник по прозвищу Шура Македонский', 'снайпер', 'разбор-

ка', 'Интерпол', 'международная банда циган-конокрадов' 'ка-

занская урла' (банда), 'бритоголовие братки'; 
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дискурс пьггки и наказания - ремни', 'пленник', удар', 'роз-

ги' 'Джек-Потрошитель', 'Жиль де Рец', авторский гибридний 

концепт 'питочний цех'; 

дискурс психо- и сексопатологии - 'душевная болезнь', *ши-

зофреническая реакция', 'зксгибиционизм', ,'гомосексуализм и пр.' 

На втором плане находятся концептосфери военного, историчес

кото, идеолого-политического, кулинарно-алкогольного дискурса, дис

курса массовой культури, висшей моди и пр. Обращает на себя вни

мание високий удельньш вее прагматических концептов, относящих-

ся к конвенционально удаленньш дискурсам (зкономики и бизнеса, с 

одной сторони, философии и религии, -с другой). Вторую группу об-

разуют связанние с асоциальньш (девиантньш) поведением дискур

си, граница между которьши зачастую размита. Впрочем, наложе-

ние концептуальних полей наблюдается не только в близкородствен-

них дискурсах. Совмещение несовместимого приводит к созданию 

гибриднихтравестийньгх и гротескно-пародийних концептов. 

Весьма показательна в зтом отношении художественная актуа

лизация 'нефти' у В. Пелевина, подтверждающая наблюдения о пре-

вращении ее из чисто прагматического концепта в „культопорождаю-

щую метафору" ' Доказательством зтого являютея новейшие линг-

вокультурние метафори, сфери-донори которих - финансовая (неф-

тедоллари), физиологическая (нефть - зто кровъ промъгшеннос-

ти, нефть - зто кровъ земли) и медицинская (нефтяная игла мо

жет датъ мощний лечебний зффект, от глубокого кризиса Рос-

сию спасла нефтяная игла), наркотическая (нефтяная игла, сестъ/ 

подсестъ на нефтяную иглу/сидетъ на нефтяной игле, слезтъ с 

нефтяной игли, присосатъся к нефтяной трубе), геолого-мине-

ральная (черное золото - прежняя метафора каменного угля), али-

ментарная (нефтяная труба - зто дармовой кусок хлеба, кого кор-

мит нефтяная труба - о краже нефти), военно-криминальная (не-

фтяние войни, нефтяние разборки, нефтяной боец), музикаль-

ная (нефтяная труба зовет) и пр. В образном слое 'нефти' как лин-

гвокультурного концепта вьщеляютея универсальние оппозиции-свер-

концепти 'жизнь' - 'смерть', 'добро' - *зло\ 'богатство' - 'бедность' 

и их варианти -'болезнь', 'кража', 'лекарство' 'война' 'зависимость', 

а также 'лень' 'призив' (к подвигу). 'Нефть' актуализируется как ху-

1
 КПеуа, Аппа. Нефть - метафора культурьт НПр://ш\у\у.си1Шга1 гезеагсЬ.ш/сопсер15-

т/74-пей 
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дожественная метафора как в литературе, так и других видах совре-

менного российского и зарубежного искусства.
2 

Сохраняя понятийное ядро прагмаконцепта
 ц
нефть', В. Пелевин 

расширяет его за счет научних и технологических данних, становя-

щихся базой для развертивания новьгх, индивидуально-авторских зна-

чений как понятийного, так и образного, ассоциативного и оценочного 

характера. Так, в тексте представлена не классическая теория неор-

ганического происхождения нефти, а гипотеза о биогенном ее генези-

се из останков планктона, водорослей и живих организмов, главньш 

образом, динозавров. Прозрев зту тайну, син нефтяного олигарха ма-

ленький Кика Нафиков спросил своего отца: "Папа, а сколько дино

завров съедает в час наша машина?"
3
 Динозаври появляются и в 

серии „жутковатьгх рисунков" мальчика: „веем зтим машинам, даже 

самолетам, Кика подрисовал рот, в которьш маршировали шеренги 

крохотних динозавров, похожих на черних общипанних кур"
4
. Таким 

образом, дополнительное развертивание в 'нефти' получают субкон-

цепти *жизнь' - 'смерть' она обогащается субконцептами 'органи-

ческое' - *небрганическое' "плоть' - жровь', семами „накопление" и 

„преобразование", коннотациями вампиризма и концептуализируется 

как поглощаемая машинной цивилизацией кровь живих существ. Из 

зтой метафори в дальнейшем развивается авторский метафоричес-

кий концепт 'человеконефть'. В повести не только затверждается, но 

и получает дальнейшее развитие присущая современному состоянию 

общекультурного концепта и связанная со смертью семантика нака

зания и криминала, дополняемая онтологическим и идеологическим 

аспектом: в ответ на вопрос Кики о том, „куда деваются люди после 

смерти", отец прибегает к советской идеологеме „после смерти со-

ветский человек живет в плодах своих дел".
5
 Данная идеологема де-

метафоризируется в рисунках юного Кики, а затем в его практике 

„вивоза капитала" путем применения инквизиторских методов „сим-

патической магии" Теоретическим предисловием к последней слу-

жит изучение Кикой постмодернистской философии в Сорбонне, в осо-

бенности труда Жана Бодрийяра „Символический обмен и смерть" 

2
 См. примери у Аппа КПеуа: фильм „Нефть'' американското режиссера Пола Томаса, 

романм; М.Юденич „Нефть", А. Иличевского „Мистер Нефть, друг", „Священная 

книга оборотня" В.; Пелевина, позма А.Парщикова „Нефть", рок-музмка („Когда 
3
 Пелевин, Виктор, Македонская критика французекой мьгсли, Москва, ЗКСМО, 

2009, с. 18. 
4
 Пелевин, Виктор, Цит.соч., с. 20. 

5
 Тамже, с. 19. 
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Ключевой для Кики становится фраза философа о „работнике, умер-

шем в капитале" По мнению Кики, после смерти человека от него 

остается вложенная в труд его жизненная сила, которую он кодирует 

через метафору „человеконефть" 
Кроме указанних сфер-доноров в формировании танатосеман-

тики 'нефти' активно участвует репрессивно-зкономический дискурс 

сталинской зпохи. В повести зксплицируются исторические даннме о 

том что еще в 1930-х годах на нефтяннх месторождениях Сибири 

использовался каторжнъш труд узников ГУЛАГа. Последние концеп-

туализируются как современние динозаври, т.е. как человеческии 

субстрат нефти. Таким образом, в индивидуально-авторском концеп-

те актуализируются и подвергаются дальнейшим образньш транс-

формациям и оценке периферийние для прагматического концепта 

значения жизни и смерти, органическото и неорганического и их пере-

хода из одного в другое. Нефть кодируется уже не в производствен-

но-технологическом, зкономическом и реликтово-анималистском (ди

нозаври), а прежде всего в антропологическом и физиолого-мисти-

ческом и онтологическом кодах.
 ? 

Следующим источником художественной актуализации 'нефти 
являются ее химические характеристики. Из них при деконструкции лин-

гвокультурного знака маркируется только сера. Низким процентом ее 

содержания обладает самая вьюококачественная и дорогая легкая нефть 

- техасская \УТ8, североморская Вгеп* и др., упомянутне в тексте, а 

также западно-сибирская нефть. Вьюокий процент содержания сери в 

нефта характерен для так називаемой тяжелой нефти, менее качествен-

ной и более дешевой, к которой принадлежат, например, татарская нефть 

(нефтяной магнат Нафиков -татарин) и продаваемая Россиеи смесь Ипиз, 

атакже иракская нефть К1гкик. Все зти химико-технологические данние 

имеются в тексте. В повести взаимозаменимость вьюокосернистои не

фти Ш и з и К1гкик приобретает „жуткий и многозначительньш симво-

лизм" (В Пелевин): оба сорта нефти имеют один и тот же инфернальньш 

серний фактор" (см. ниже), в образовании которого сьпрали большую 

роль Сталин и Саддам Хуссейн. Таким образом, в авторском концепте 

'нефть' сохраняется характерная для лингвокультурного концепта семан-

тика власти с присущими ей в современном российском сознании значе-

ниями авторитарности, жестокости, коррумгшрованности, бесконтроль-

ности, и пр.
6
 У В. Пелевина они приобретают инфернальньш характер. 

« Беляков,В.,Онекоторьгх содержательньтх признаках концепта 'власть'. - В_ МАП-

РЯЛ 2006; Девятьгй международньш симпозиум. Доклади и сообщения, Велико-

Тьгрново, 2006. 
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В повести В. Пелевина сера концептуализируется в соответствии 

с христианской символикой и прочно связана с адом и Дьяволом, сим-

волизируя виновность и наказание:
7
 „И пролил Господь на Содом и Го-

морру дождем серу и огонь от Господа с неба" (Бит. 19:24). Библейс-

кий мотив огненно-серного дождя-наказания вербализируется сначала 

через код висшей моди, а затем - денежно-инфернальньш код: „Кика 

деиствительно приступил к осуществлению своего зловещего плана 

сразу после того, как посетил показ коллекции модельера Джона Гали-

оно, где на подиум падал дождь из лепестков золотой фольги. Зтот 

золотой дождь, к образу которого он возвращался несколько раз, стал 

для него окончательной метафорой человеконефти - жизненной сили 

мертвих, воплотившейся в деньгах"
 8
 'Серний фактор' интепретирует-

ся не как процент содержания сери в нефти, а как доля адской, „гряз-

ной знергии, знергии страдания человеческих душ", вложивших свой 

труд в добичу нефти. В силу своей инфернальности 'Серний фактор', 

по мнению Кики, угрожает „хрупкой и утонченной западной цивилиза

ции", потому он изобретает "питочний цех", чтоби перекачивать до-

биваемую из французов путем питок символическую нефть („челове-

конефть") обратно в Россию и создать баланс знергии смерти между 

нейиЕвропой. Благодаря 'Серному фактору' 'нефть' приобретает при-

сущую ему виртуальность (см. слова автора о том, что „человеконефть" 

-зто „виртуальньш аналог денег"). Отметим, что онимизация „серного 

фактора" у В. Пелевина позволяет отнести зтот окказиональньш кон

цепт к мифологическому полю вьюших сущностей и существ, в данном 
случае - инфернальной природи ( ср. Дьявол). 

В „Македонской критике французской мисли" актуализирована 

универсальная лингвокультурная метафора „нефть - зто кровь зем

ли" и производная от нее, более поздняя - „нефть - зто кровь про-

мишленности" Они зксплицируются и в согласии с их общекультур-

ньш современньш значением (как система жизнеобеспечения циви

лизации), и неконвенционально: на рисунке маленького Кики бил изоб-

ражен „некто зловещего вида, похожий не то на Синюю Бороду, не то 

на Карабаса-Барабаса", которьш „держит над запрокинутьш лицом 

кругльш сосуд с контурами материков, из которого в рот льется тон-

кая черная струйка. Снизу разноцветньши шатающимися буквами 

било написано: „Папа пьет кровь земли"
 9
 В данном случае концеп-

См. богословский и предметньш указатель в кн.: Ключ к пониманию Св Писания 
ВшхеИез, 1982, с. 605. 

8
 Пелевин, Виктор, Цит. Соч., с. 33. 

9
 Пелевин, Виктор, Цит.соч., с. 18. 
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туализация осуществляется через деметафоризацию конвенциональ-

ной метафори и введение вампирского кода
10
 как одного из кодов 

сфери инфернального. Добавим, что возникновение антропологичес-

кой метафори „нефть - зто кровь земли" зиждется, по всей вероятно

сти, не только на красноватом оттенке некоторих сортов нефти, но и 

на архетипическом изоморфизме земли и человеческого тела. Отсю-

да проистекает и подобие архаического обряда помазания кровью и 

современного ритуала посвящения в нефтяники, сопровождающегося 

обмазиванием нефтью молодого нефтяника.
11 

В трансформации) прагмаконцепта 'нефть' включается и алко

гольньш код. Так, технологический процесс получения нефтяной сме

си описивается как приготовление коктейля из виски: „Если полста-

кана „Кес! ЬаЬеГ' смешать с полстаканом „В1аск ЬаЬеГ'. - пишет На-

фиков, - получившееся виски будет лучше первого, но хуже второто. 

С нефтью то же самое."
12
 Бесспорньш интертекстом послужило зна-

менитое описание рецептов коктейлей, приготовленних из суррогатов 

и технических жидкостей в повести Вен.Ерофеева „Москва - Петуш-

ки"(глава „Злектроугли - 43-й километр"). 

Таким образом, гибридний и гротескньш художественньш кон

цепт 'нефть' в повести В. Пелевина включает в себя такие значения, 

как смерть =/= жизнь, жестокость, насилие, питка, кровь, страдание, 

рабский труд, инфернальность, вампиризм, виртуальность, деньги, 

богатство =/= бедность, напиток (в том числе алкогольньш), гламур и 

пр. Дополнительного исследования заслуживают сценарий, фрейми и 

слоти, участвующие в структурировании концептуального поля не

фти и уточняющие полученние данние о характере ее индивидуаль-

но-авторской актуализации у В. Пелевина. 

10
 Пример полной зкспликации данного кода - роман В. Пелевина „Етрпе „V 

1
' Пелевин, Виктор, Цит.соч., с.25 
12
 На зто обратила внимание Аппа КПеуа в цитируемой вьше статье. 
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ЖЕНСКОСТ И МЪЖКОСТ: КОМУНИКАТИВНИ 

СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ 

Гл. ас. д-р Ася Асенова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски" 

Един субект е винаги полово маркиран, а поведението и харак
теристиките на даден индивид като мъжествен или женствен са пред
варително зададени с определена стойност. Двата типа поведение, 
определяни като мъжко и женско, са исторически, културно и социал
но обусловени. А значенията мъжественост или женственост, изразя
вани от съответния мъжки или женски род, са тясно свързани и с 
конкретните тела, в които са вписани. Защото именно тялото се явява 
носителят на значението на мъжкия и женския род - там се крият 
обичайните, общоприетите и утвърдени в обществото начини на държа
ние и етикет на поведение в различни сфери на общуване. Посред
ством джендър анализ, в т.ч. на вербални и невербални сигнали, е 
направен опит за типологизиране на концептите и вариациите на жен-
скостта и мъжкостта в съвременния свят. На база на наблюдения 
върху телевизионни предавания, медийни и реални изяви, са изведени 
женски и мъжки стратегии и модели на поведение, като е анализира

на връзката между език - тяло - власт. 
Социалният ред налага норми, които освен че отреждат определени 

позиции на жените в публичното пространство, ги учат и как да се държат 
със своите собствени тела в различните им последователни житейски 
етапи и състояния - малко момиченце, госпожица, съпруга, майка и пр. 

Усвояването на тези правила както чрез неусетно подражаване, така и 

чрез послушание им показва как да връзват колана си, косите си, какви 

дрехи им подхождат, как да се движат и държат определена част от 

тялото си, когато вървят, когато са в седнало положение или когато са 

изправени, кога да показвай лицето си изцяло, кога да отправят поглед, 
какво, как и кога да говорят. Бурдийо счита, че усвояването на всички 
набелязани, типично женски практики, е изключително действащо, тъй 

като се осъществява най-вече мълчаливо. Всеки един от двата пола е 
продукт на теоретична и практическа работа на диакритично построе

ние, необходима за произвеждането му като социално различено тяло от 
противоположния пол. Те. отново боравим с опозицията мъжествен, сле

дователно не-женски хабитус, женски, следователно не-мъжки хабитус. 
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Илюстрация на тези положения може да се види много ясно в 
рекламата. Жената изцяло е идентифицирана с патриархалните стерео
типи за женскост, и то в техните крайности - 1) еротичната съблазни-
телка - образи на красиви, блестящи и привлекателни жени; 2) без
грешна майка-мадона - безполова грижовна съпруга; 3) деловата дама, 
сериозната и амбициозна жена; 4) гротескните, окарикатурени образи. 
Мъжът също може да бъде грозен и смешен, но само когато е оприли
чен на жена. Публичните образи на здрави и силни мъже, които винаги 
знаят какво искат е абсолютен аналог на жената-изкусителка. Безспорно 
е присъствието на джендър стереотипи, които управляват поведението 
на мъжете и жените, и трябва да бъдат възпроизведени с различни 
стратегии на визуална и вербална комуникация. Изключително добре 
могат да бъдат проследени в сериала „Сексът и градът", който пред
ставя живота на четири млади дами, с различен темперамент, хоби и 
занимания. С леки нюанси на различие всъщност отново могат да се 
открият същите образи - 1) нежната и изтънчена, бъдещата майка-
мадона, 2) агресивната съблазнителка, „по мъжки", 3) деловата жена и 
майка, с неидеални форми и 4) романтичката, търсеща идеалния мъж, 
докато разсъждава върху отношенията между двойките. Именно пос
ледната фигурира и във всички женски списания - налагаща модела на 
„и жените знаят какво искат", но по-скоро в посока на какво трябва и 
'какво мъжете искат в отговор на мъжете знаят защо и, разбира се, 

винаги знаят какво искат. 
Езикът е репрезентация на представата за света и родът не може 

да бъде разглеждан изолирано нито от пола и езика, нито от категории 
като раса, класа и пр. Идеята за езика като проява на властови отно
шения не борави само с опозицията мъже/жени, а проблематизира 
изобщо ситуациите около доминацията в речевото общуване. Целта 
на говорещия не е само да бъде разбран. Езиковите знаци са също и 
знаци на авторитарност. Те имат предназначение да звучат по един 
или друг начин. Този, който има думата, който има монопола да сътво
рява думи, налага напълно преценката на своя въпрос и своите инте
реси, много повече, отколкото този, който ги понася върху себе си. 

Различни властови форми се съдържат и в играта на речевото общу
ване Дискурсът, който произвеждаме, е произтичащ от компетентно

стта на говорещия и от начина, по който той организира своя дискурс. 

От съществено значение са социалните възможности, осигуряващи 

възможността за наличието на дадена комуникация. От тези позиции 

лингвистичната ситуация се оказва не собствено лингвистична, а в 

отношение с всички въпроси, които си задава социолингвистиката. 
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Кой говори с авторитет? Кои са социалните възможности дали възмож

ност за съществуването на една комуникативна ситуация? Кои имен

но са участниците в нея? 

Жените в политиката, а също така и във всяка една делова сфе

ра в областта на бизнес, наука, образование и пр. се разделят условно 

на два вида - абсолютно прилагащи мъжкия модел на поведение, или 

обратно - такива, които акцентират на женствеността си. Или, в кон

текста на стереотипното мислене - красиви или умни. Разбира се, 

това разделение е съвсем условно и отмиращо, а междинният вари

ант на гъвкавост и уместно включване на различни модели на пове

дение се доказва като успешно в годините. 

Проблемът за властовите отношения се оказва изключително 

интересен за изследователите. Някои дискурсни теории разгранича

ват два основни семиотични кода: на говорещите (принадлежащи към 

социалните върхове) и на немите (принадлежащи към социалната пе

риферия). Д. Спендер разглежда манталитетните и речеви разлики 

между мъжете и жените в светлината на политическото и символно 

господство на мъжете в историята: мъжът е създал езика и чрез него 

поддържа и до днес патриархалното си господство. 

Спендър достига и до убеждението, че жените имат по-старате

лен нормативен изказ, а жаргонът и словесната агресивност посочва 

като чисто мъжки явления. И жените като по-низши, ще бъдат и по-

прецизни и отговорни в своя изказ, по-често използват изрази за съмне

ние от типа може би, като че ли, не смяташ ли, а също и евфемистич

ни и любезни изрази, емоционални преувеличения. Изброените лекси

кални аспекти, съпътстващи женската реч, чудесно се вписват в иде

ята за колебливостта, несигурността и емоционалността, определяни 

многократно като собствено женски характеристики. 

Е.Арднер открива пристрастия при определянето на правилата 

за кодифицирането на знанията в антропологията в полза на мъжете и 

за сметка на жените. Господстващи в патриархалното общество са 

мъжете, те са и говорещите, а достъпът на подчинените жени до сим

волния ред е ограничен, затова те са и неми. Според П. Воденичаров 

освен господстващи (говорещи) и подчинени (неми) в обществото 

съществуват и стремящите се към властта (проговарящи). 

Значително увеличеният брой изследвания през последните го

дини, занимаващи се с родовообусловеното речево поведение, демон

стрират наистина съществуващите разлики в езиково отношение меж

ду мъжете и жените. Повечето от тях са в подкрепа на твърдението, 

че мъжкото говорене е ориентирано предимно към властовите взаи-
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модействия, произлизащи, докато женското се базира на солидарнос

тта, възникваща в тяхното общуване. Това означава, че жените про-

яват тенденция да се съревновават по-малко в процеса на разговор. 

Това дава отражение на по-често използваните от мъжете вие-фор-

ми, използване на фамилни имена и титли и склонност към мълчали-

вост. Женският глас се фокусира върху тривиалното, фриволното, не

сериозното и налага личната емоционално ст. Докато мъжкото гово

рене кодира здравото, сигурното и трябва да се възприеме от жените, 

ако те искат да постигнат някакво равенство с мъжете. По този на

чин на по-нискостоящите групи в обществото се приписват всички 

недостатъци, включително и от езикова гледна точка. Мъжкият стил 

се определя като твърд, силен, стегнат, ясен, мощен, деятелен, а жен

ският е слаб, неясен, колеблив и пр. 

За други учени основното в различията се свежда до въпроса, 

кой държи властта - това е рамката на доминирането. Но това до

вежда до излишни крайности, тъй като се работи с една монолитна 

концепция за властова позиция на мъжете. Приемането на мъжкото 

говорене като по-престижно довежда и до тенденция именно то да се 

възприема като еталон от жените в ситуации, където постигането и 

демонстрирането на власт се осъществява чрез говоренето. Става 

въпрос за сфери като журналистика, политика, наука, бизнес. Обще

ството по всякакъв начин насърчава жените да усвояват женски сте

реотипи на говорене, както и на поведение. Това е и причината те да 

говорят тривиално, неефективно (женски глупости, бабини деветини), 

но това и ги привързва към безвластната позиция, която им е отреде

на. Типична стратегия на немите групи е да потискат собствените си 

значения и да се държат според очакванията на говорещите, като 

поддържат техните модели. Често невъзможността на отговорят на 

чуждите стандарти се възприема от тях като личен провал. Понякога 

дори съзнателно замаскират своите значения и поддържат фалшиви

те значения на доминиращия дискурс. 

Особено видим в медиите е начинът, по който жените получават 

одобрение, ако говорят по женски, но това говорене, макар и в отделни 

случаи да им носи полза в личен план, в публичната сфера е недо

статък. Съответно, когато жените са в сферата на междуличностното 

общуване - домашната сфера, която в стереотипните схващания се 

счита за женска, -те са ефективни в общуването. В публичната сфера, 

която се счита за мъжка, те се оказват в неблагоприятна позиция. 

Според Бурдийо всички комуникативни отношения са и власто

ви отношения. Думите се използват, за да изграждат социалния свят. 
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Принципът на езиковата власт няма как да не съдържа в себе си и 

съучастие. И ако на жените биват приписвани едни или други каче

ства, то това се дължи и на тях самите. Те мълчаливо поддържат 

определени модели на държание, много често и абсолютно несъзна-

вани от тях. Затова и женското поведение бива санкционирано на всич

ки нива - в конкретния случай на езиково и телесно поведение. Защо

то говорейки, те присъстват и със своите тела, отново подчинени на 

някакви стереотипи. А всичко това се корени в социалната среда и 

стереотипните норми и представи, които битуват в нея. Социализаци

ята се стреми да наложи граници и да покаже основните принципи на 

изкуството да се живее по женски. По този начин доброто държание 

е фиксирано в научаването как да се говори, какво да се говори, какво 

да се премълчи и скрие, как да се облича, как да държи своето соб

ствено тяло в социалното пространство. Според различни житейски 

етапи на жените се предписва определено поведение, което се крепи 

на основни забрани и предписания за тяхното телесно и езиково пове

дение. Създаването на женски навици и женствено поведение означа

ва дисциплинирането на цялостното индивидуално поведение. Това на 

практика означава контрол върху всичко онова, което ще кажеш и по

кажеш. Засегнатите фактори обуславят както телесното, така и ко

муникативно поведение, характерно за различните жени. 

Анализирайки всекидневието на база лични наблюдения или на 

медийно в риалити формати могат да се разграничат четири типа 

1)Имитирането и възпроизвеждането на типично мъжко пове

дение, което води след себе си включване на сигнали, внуша

ващи доминантната позиция - властови жестове, повелителни 

форми, кратък изказ, определен тембър и интонация. 

2) Характерното прибягване на жените до различни символни оръ

жия включва и несъзнателно и специфично телесно поведе

ние, съгласувано с конкретната ситуация, където невербални-

ге средства се явяват допълваща част към слабите оръдия 

(избухване, прелъстяване), присъщи за тях. 

3) Типичната за жените власт за привличане и прелъстяване се 

разглежда като самостоятелна стратегия, целяща доминант-

ност. Тук се включва прелъстителския език - специфична ин

тонация, удължаване на гласни, избран тембър на гласа, т.е. 

типично женско говорене (лигавене). 

4) Съчетаването на първата (мъжко подражание) и третата (при

вличане и прелъстяване) стратегия се мисли като самостоя

телна стратегия към придобиване на доминираща позиция. 
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Може да се направи извода, че жените условно могат да бъдат 

разделени на „женствени" и „неженствени". Абсолютно огледална е 

подобна условна класификация и за мъжете. По-фин подход показва 

разликите в рамките на тази груба класификация - различните прояв

ление на „женственост" и „неженственост". Едните, които отстояват 

и залагат на красотата и женствеността си и другите, за които това не 

е водещо, благодарение на което и се харесват и оценяват от мъжете. 

Ясно заявена позиция чрез подражание на типично мъжко поведение 

или дискретен, но силно вариращ между прикритост и агресивно на

трапващ се сексуален момент са типично мъжките стратегии. От 

друга страна са жените, които прибягват до слабите си оръдия, и не

минуемо включват в употреба вербални и невербални послания, голя

ма част от които са също плод на имитация на типично мъжкото. 

Наблюдават се случаи, когато двете стратегии взаимно се допълват 

и работят избирателно според самата ситуация. Тук обаче типично 

мъжкото е притъпено до ниво небрежност, отстояване на собствена 

позиция, без налагане, дори и по дискретен път. Телесни властови про

яви в повечето случаи са включени в действие, когато работи страте

гията на завоюване на позиция чрез привличане. Имитацията на мъжко

то/женското в моментите на показност на типично женското/мъжкото 

се оказват печелившата стратегия днес. 
И единствено тези, които съчетават и мъжки, и типично женски 

модели на поведение и умеят адекватно, но и непредсказуемо да ги 

прилагат в конкретни ситуации, се оказват подходящи, желани, инте

ресни жени и мъже. Именно поради факта, че в самото привличане 

включват типично мъжкото/ женското. Парадоксално е, че от една 

страна, ако жените действат като мъжете, поставят под въпрос жен

ственото в себе си. Ако пък действат като жени, типично по женски, 

изглеждат на мъжете глупави, неефективни, леко тъповати и незаинт-

ригуващи. Същото важи и за другия пол. В съвременната визия за 

мъже и жени се вижда играта на стереотипите, гъвкавостта в непре

станното включване и изключване на една или друга стратегия в раз

личните ситуации и сфери на общуване. Всичко това е част от преоб

разуването и преформулирането на половите роли днес, на предефи

нирането на мъжественостите и женственостите, на лутанията меж

ду и във мъжкостта и женскостта. 
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ИКОНОМИЧЕСКИ КОНЦДПТИ В МЕДИЙНИ ТЕКСТОВЕ 

Ст. преп. д-р Владимир Досев 

Икономически университет-Варна 

Настоящото изследване представя начина, по който функциони
рат някои икономически концепти в медийните текстове. Обект на 
изследването са икономически статии, публикувани на страниците на 
печатни медии и в интернет. Използваните научни методи са анализ 
на медийния дискурс и анализ на концептуалните (или когнитивни) 
метафори в медийни текстове, разглеждащи икономическа пробле
матика. Според теорията на когнитивната лингвистика човекът из
ползва и създава абстрактни концепти само с помощта на метафори. 
В доклада се изследва употребата на два типа метафори - т.нар. ори-
ентационни и онтологически метафори. Избраните за целите на из
следването икономически концепти са следните: икономика, цена, 
криза. Цел на изследването е да докаже, че за абстрактните иконо
мически концепти ние говорим и мислим с помощта на метафори. В 
медийния текст икономическите концепти често са представени като 

физически същности или дори са персонифицирани. От друга страна, 
употребата на метафори дава възможност и за манипулиране на по
требителите на медийния продукт. 

В изследването приемаме твърдението на Лейкъф и Джонсън, 
че метафората не е само езиков феномен (или литературна тропа), а 
средство за опознаване на света. „Метафората за повечето хора е 

средство на поетическото въображение и на реторическия език - т.е. 
характеристика по-скоро на един необичаен език, отколкото на все

кидневния говорим език. Дори повече, метафората най-често се раз
глежда като характеристика само на езика, а не на мисълта и дей

ствието. Поради тази причина много хора мислят, че могат да се спра
вят в живота и без метафори. Напротив, ние открихме, че метафора

та е проникнала във всекидневния живот и то не само в езика, а и в 

мисълта, и действията ни. Нашата обичайна концептуална система, 

чрез която ние мислим и действаме, е принципно метафорична по сво

ята природа"
1
 Според двамата автори именно с помощта на метафо

рите ние разбираме и квалифицираме абстрактните концепти. Приме-

1
 Ьакой", О., 1опп50п, М., Ме1арпогз ше Нуе Ьу, ТЬе 11шуег51гу оГСЬюа^о, 2002, р. 3. 
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рите, които двамата автори дават, са: животът е пътуване, спорът 
е война, времето е пари. В своето по-късно изследване „Философия 
в плътта" Лейкъф и Джонсън въвеждат едно ново понятие „когнитив-

но несъзнателно" В „когнитивното несъзнателно" те твърдят, че се 

включва цялото наше познание за света и понятията. „Нашата несъзна-

вана концептуална система като „скрита ръка" моделира начина, по 

който ние концептуализираме всички аспекти на нашия опит. Тази скри

та ръка дава форма на метафизиката, която е вградена в нашите ор-

динарни концептуални системи. Тя създава същностите, които насе

ляват нашето когнитивно несъзнавано - абстрактни същности като 

приятелства, изгодни сделки, неуспехи и лъжи - които използваме в 

обичайното мислене"
2
. Тази скрита ръка моделира представите ни за 

концептите, дава им форма, сравнява ги и ги свързва с други понятия 

от нашата несъзнавана концептуална система. Несъзнаваната кон

цептуална система създава и рамките, с помощта на които ние мис

лим за различните понятия. Според Лейкъф т.нар. рамки са ментал-

ните структури, които оформят начина, по който ние виждаме света. 

„Те са част от това, което когнитивните учени наричат „когнитивно 

несъзнавано" - структури в нашите мозъци, които ние не можем да 

достигнем съзнателно, но за които разбираме от техните последствия: 

начинът, по който разсъждаваме, и това, което наричаме здрав разум. 

Ние разбираме за тези рамки и с помощта на езика. Всички думи са 

свързани с концептуалните рамки. Когато чуем една дума, нейната 

рамка или сбор от различни рамки се активизират в съзнанието ни"
3 

От друга страна, според лингвистите, работещи в областта на 

политическия и медиен дискурсивен анализ, метафоричното говорене 

„е важна характеристика на манипулативния дискурс, защото посред

ничи между съзнанието и несъзнаваното, между знанието и емоция

та" (Чартърие-Блек 2005)
4
 Метафората влияе върху нашето мисле

не, използвайки езика, за да активира несъзнателни емоционални асо

циации. Метафората, с помощта именно на несъзнателните асоциа

ции, позиционира житейските събития и абстрактните понятия на ска

лата на доброто и лошото. Метафората е инструмент често използ

ван от убеждаващия дискурс, защото свързва съзнаваното с несъзна

ваното значение и познанието с емоцията. Чрез метафорите ние из-

2
 Ьакой", С , 1оЬпзоп, М.,. РЬНозорЬу т 1Ье Р1езЬ: ТЬе ЕптЪосИес! Мкк! апа Из СЬа11еп§ез 

№ №ез*егп Тпои§п1. Вазк Воокз 1999: 13. 
3
 ЬакойГ, С , ОопЧ ТЬтк оГ ап Е1ерЬап1! Кпо\у Уоиг Уа1иез апа Ргате 1Ье БеЬа1е. 

СЬе1зеа Огееп РиЬНзЬт§. 2004: ХУ. 
4
 СЬаПепз-В1аск, 1 РоНиаапз апа КЬеЮпс, Ра1§гауе, 2005, р. 15. 
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мерваме абстрактните си понятия и вярванията си на ценностната 
скала на доброто и злото. Според Чартърис-Блек

5
 прагматичните 

характеристики на метафората се дължат на манипулативната й сила. 
Употребата на метафори често е мотивирана от скритата цел на убеж

даването. 
Първият клас метафори, които ще разгледаме в това изследване, 

са т.нар. ориентационни метафори. Според Лейкъф и Джонсън към тази 
група спадат метафорите, създадени чрез противопоставянето по мес
тоположение „горе/долу", например: „щастието е горе", а „мъката е 
долу" Тези метафори дават основание на изрази и в български език от 
типа на: „в приповдигнато настроение съм", „във върхова форма съм", 
„аз съм върхът", „чувствам се горе-долу", „самочувствието ми е нис
ко/високо" и т.н. Понятието икономика също участва в метафорични 
конструкции,'създадени на базата на противопоставянето между горе 
и долу, а също така и между напред и назад. Използвайки методиката 
на Лейкъф и Джонсън, можем да кажем, че икономиката е пътник 
или транспортиран товар с някаква посока. 

Икономиката бавно върви нагоре („24 часа", 15.02.2011 г.); 
Икономиката плахо тръгна нагоре („Стандарт", 13.10.2010 г.); 
Туризмът пак ще бута икономиката нагоре („Монитор" 
07.06.2011 г.); Може ли туризмът да издърпа икономиката („Ме
ниджър", септември 2011); Икономиката надолу с 6,3% от на
чалото на годината(„24 часа" 29.07.2009). 

Ориентационните метафори, образувани на базата на противо
поставянето между горе и долу, се използват и в научната икономи
ческа литература (ръст и спад на икономиката). Именно мисленето с 
помощта на ориентационните метафори прави възможна научната 
теория за икономическите цикли (също и теорията за вълните на Кон-
дратиев и т.н.). Друга ориентационна метафора, свързана с движение, 
е получена на базата на противопоставянето между напред и назад. 

Прогнози за 2012: Световната икономика ще крета напред 

въпреки Европа („Капитал", 27.12.2011 г.); Икономиката плахо при

стъпва напред („Сега" 03.08.2011 г.); Безработицата в САЩ 
продължава да дърпа икономиката назад („Дневник" 08.08.2010 г.). 

Ценностните отношения при противопоставянето между напред 

и назад са същите както и при горе и долу. Според теорията на когни-

тивните лингвисти и според сензомоториката на нашето тяло движе

нието нагоре и напред се изравнява с доброто, здравото, положител

ното и обратно - долу и назад са лошото, отрицателното, болестта. 

5
 СЬаПепз-В1аск, I. РоНиаапз апа КЬеЮпс, Ра^гауе, 2005, р. 14. 
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Ориентационните метафори са свързани с т. нар. онтологични 

метафори и с персонификацията. Лейкъф и Джонсън, когато дават при

мери за тях, използват икономическия концепт инфлация. Според тези 

метафори инфлацията е същност, същество или дори личност. Това дава 

основание на изрази като инфлацията^ ни дебне зад ъгъла и трябва 

да се борим с инфлацията. Примерите, които дават двамата автори 

за персонификация, също са свързани с концепта инфлация - инфлаци

ята
1
 атакува основите на нашата икономика, нашият най-голям 

враг сега е инфлацията, инфлацията изяде спестяванията ми и 

т.н. Голяма част от икономическите концепти в медийните текстове са 

представени именно като враг. Много често икономическото понятие 

цена е представено в медийните текстове именно като враг и запла

ха. В този случай ориентационните метафори, образувани на базата на 

противопоставянето между горе и долу, са с обратен ценностен знак. 

Горе е лошото, а долу е доброто. Тъй като понятието цена е включено 

в представите ни за враг, ценностният знак е сменен. 

Свърши сезонът на евтините зеленчуци, цените тръгнаха 

нагоре*; Найденов натиска надолу цените на яйцата
9
; Произво

дителите на яйца обещали да натиснат цените надолу
10
; Цени

те тръгнаха главоломно нагоре („Новинар" 06.03.2011 г.) 

Човешката или държавната намеса в хода на цените нагоре може 

да се изрази с две други метафори: замразяване на цените и поста

вяне на таван на цените. Тези метафори се използват и в научните 

макроикономически текстове, но са особено характерни за медийни

те текстове. 

Борисов поиска от „Лукойл" да замрази цените на горива

та
11
; Кабинетът замразява цените на горивата („Сега" 

21.03.2012 г.); Гърция наложи таван на цените на горивата 

(„Дневник", 14.10.2011 г.); ЕС постигна споразумение за таван 

на цените на роуминга
12
; Парламентът сложи таван на цените 

на такситата („Сега", 10.02.2011 г.). 

6
 Ьакой; 0., ЬЬпзоп, М , МеШрЬогз \уе Нуе Ьу, ТЬе 1Ттуегз1гу оГСЬюа^о, 2002, р. 24. 

7
 ЬакоЯ; О., 1оЬпзоп, М., Ме1арЬогз \уе Нуе Ьу, ТЬе Ошуешгу оГОпса§о, 2002, р. 33. 
8
 Ьир://Ь1УпелУ5.Ь§/1834666208-ЗуагзЬ1_зе2Опа1_па_еу11п11е_2е1епсЬи1з1_1:5еп11е_ 

1га§паЬа_па§оге.Ь1;т1 
9
 Ьир^Мхуш.дпез.Ь^/оЬзЬгез^УО^ОП/ОЗ/Об/па^епоу-паИзка-падо^-сепИе-па-

1аюа1а.153177 
1
 ° Ь11р://с1апкпе\Уз.Ь§/у1е\у_агИс1е.рЬр?а11;1с1е_1с1=865934 

1
' Ьпр ://с!пе5.а"1г.Ьй/пе\У5/Ьоуко-Ьоп50У-§опуа-зкокаМ2еп11:е-8241251 
12
 ЬПр://топеу.Ь§/педуз/1а_1183817964 
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В медийните текстове концептът цена често е персонифициран 

чрез метафората за врага и борбата с него. 

Цените изядоха богатството ни („Стандарт", 27.01.2009 

г.), Спецотряд ъце се бори с високите цени на храните
13
; Найде

нов ангажира пенсионери да борят цените на храните
14
; Армия 

от пенсионери дебне цените („Стандарт" 11.03.2011 г.). 

Метафорите за врага и борбата с него са особено популярни и в 

медийните текстове, посветени на икономическата криза. Много чес

то икономическата криза в медийния разказ присъства като зла 

същност, убиваща, изяждаща или унищожаваща човека и неговия труд. 

Кризата изяде средната класа („Стандарт" 30.06.2011г.); 

Кризата изяде стъкления похлупак на Римските терми („Мони

тор" 18.03.2010 г.) Кризата изяде гостите на Белоградчик
15
; 

Кризата изяде световното богатство и милионерите
16
; Криза

та уби Банго Васил („Новинар" 14.01.2010 г.). 

Описана по този начин, икономическата криза от абстрактно ико

номическо понятие се превръща в същност, подобна на ламята от 

вълшебните приказки. Медиите твърдят, че хората и държавите са 

във война/ борба с кризата. Действията на хората за справяне с кри

зата най-често са представени с помощта на глагола „боря". 

Бойко бори кризата с 35 хватки („Стандарт" 29.12.2008 

г.); Лондон бори кризата с инвестиции в бизнеса („Труд" 

30.11.2011 г.); Цветанов бори кризата с ромски труд
11
; Фирми 

борят кризата с ток от Слънцето („ Стандарт" 12. 03. 2012 г.); 

Испанци искат да борят кризата с марихуана („Новинар" 07. 

03 .2012 г.); В Белгия борят кризата по нетрадиционен начин
1
*; 

Врачки борят кризата с магии и космически лъчи („Монитор" 

04.10.2011 г.). 
Използвайки ориентационните метафори, медиите у нас пред

ставят кризата като същност, личност или заразна болест, дошла отвън, 

външна за България. 
Орешарски призна: Кризата дойде

]9
; Станишев: Кризата 

дойде, но пак ще сме отличници („Дневник" 18. 02. 2009 г.); БНБ: 

13
Ь«р://Ь1Упешз.Ь^1325649614-Зре1501^ 

14
 Ьпр://а

,
а^^кпе^У5.Ь§/V^е^у_а^1^с1е.рЬр?аг^^с1е_^(1=865934 

15
1тр://ш\у\у.Ье1о§га(1сЬ1к.ог§/Ь§/сотропеп1/соп1еп1/аг11с1е/62-1пГогта11оп/248-
Ьею§гаа*сЬ1к.Ь1:т1 

16
 Ьйр://с1пе5.(Ьг.Ь§/пешз/зуе1оупа1а-кг12а-5075714 

17
 п«р://топеу.Ь§/пе\У5/1а_982340038 

18
 Ь«р://пе\У5лЬох.Ь§/пе\Уз/1а_859335189 

19
Ь«р://\уш\у.с1пез.Ь§/Ьизтез5/2008/11/17/огезЬагзю-рг12па-кп2а1а-ао1а:е.60987 
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Кризата дойде от запад, да не ни обвиняват („Новинар" 05. 03. 

2009 г.). 

В посочените примери ясно се вижда и манипулативната сила на 

метафорите в медиите. Представяйки икономическата криза като 

същност, движеща се сама по своя воля и посока, медиите свалят 

отговорността от хората, от които зависи икономическото благополу

чие на държавата и домакинствата. Те нямат никаква вина за криза

та, тя сама идва тук. Подобен е случаят и с представянето на криза

та с метафорите на природното бедствие и заразната болест (вж. 

Досев
20
 2010), Ако в медийния разказ, кризата беше представена като 

приятел и съюзник, тогава би бил възможен и друг начин на мислене 

- кризата ни дава идеи, възможности и основания за извършване на 

полезни реформи в икономиката. 

Мисленето с помощта на метафори ни позволява да създаваме 

и използваме абстрактни понятия като икономическите концепти. 

Според когнитивните лингвисти в ежедневието си ние мислим за аб

страктните понятия с помощта на метафори. В това се състои тяхна

та когнитивна сила. Едно изследване на езика на научните икономи

чески текстове би доказало, че до голяма степен дори самата иконо

мическа теория се основава на употребата на метафори. От друга 

страна, употребата на метафори в медийния дискурс дава възмож

ност за манипулирането на потребителя на медийния продукт. Имен

но затова метафората е и неразделна част от политическото говорене 

в медиите, когато става дума за икономическите концепти икономи

ка, цена, криза. 

20
 Досев, Вл. Икономическа криза и медиен дискурс. В: Световната криза и икономи

ческото развитие. Том 4. „Наука и икономика". Варна 2010. 113-123. 
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И АЗ ИСКАМ ДА КАЖА, ИЛИ ЗА ЕДНОВРЕМЕННОТО 

ГОВОРЕНЕ В МЕДИЙНАТА РЕЧ 

Ле. Йорданка Велкова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски" 

Целта на изложението е да представи модел за анализ на едновремен

ното говорене в медийнатареч. Задачата е да се включат различни аспекти 
на анализ-психолингвистичен, социолингвистичен и лингвистичен. Разгле

дана е теорията наД. Танен, допълнена и интерпретирана според особено

стите намедийното общуване. Илюстрирани са приемери за подкрепящо и 
неподкрепящо застъпване, като се набляга на тяхната Поставени са въпроси 

за ролята на националността и пола при едновременното говорене; дифе

ренцирани са видове застъпвания и говорещи в зависимост от различни 

критерии, граматична характеристика и психолингвистичен аспект. Из

следването предлага хипотезата, че едновременното говорене придава спон

танност на иначе подготвената медиина реч. 
Ключови дум: медиина реч, едновременно говорене, подкрепящо зас

тъпване, неподкрепящо застъпване, пол, комуникация, Д. Танен. 

1. Въведение 

Целта на статията е представи някои теоретични постановки 

върху застъпването на речеви сегменти в устната комуникация, и по 
специално в медийната реч. Обект на изложението са особеностите 
на едновременното говорене и значението на застъпващите се сег

менти в една комуникативна ситуация. Намерението е да се офор
ми подходяща теоретична рамка, през която да бъдат анализирани 

емпиричните данни, събирани за целите на проекта Изследване на 

модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общу
ването в съвременния български език, по който работят българис

ти от факултет „Славянски филологии", СУ „Св. Климент Охридкси" 

Корпусът от данни вклюва аудио- и видеозаписи на медиина реч от 

регионални и национални телевизионни предавания. 

2. Хипотеза 

Работата ни върху аналзирането на едновременното говорене е 

все още в начален етап. Наблюденията върху събрания емпиричия 
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материал до момента ни дават основание да предложим хипотезата, 
че еднновременно говорене е често срещано явление в медийната 
реч. Тази хипотеза се появи за първи път при транскрибирането на 

първите записи на телевизионни предавания. Една от труднностите 

при транскрибирането беше какафонията от гласове: често не се раз

бира какво се говори, когато говори повече от един участник в кому
никативната ситуация. 

Макар да е подготвена като за сцена, медийната реч в някои 

случаи се характеризира със спонтанност и неподготвеност. Склонни 

сме да приемем, че има импровизация и при най-подготвеното и репе

тирано медийно говорене. Все пак е трудно да се предвидят всички 

реакции на събеседника (събеседниците), а оттам и да се контролира 

напълно комуникативната ситуация. Едновременното говорене ще бъде 

разглеждано тук като форма на взаизмодействие, придаваща разго

ворност на устното медийно общуване. 

3. Особености на едновременното говорене 

Основна теоретична база в изложението са изследеванията на 

лингвистката Д. Танен в областта на разговорните стилове, разговор

ния дискурс и мъжкото Уз женското говорене (вж. Танен 1984, 1990, 

1997). Щ е се опитаме допълним постановките й със собствени наблю

дения върху застъпването на реплики като начин за изразяване на под

крепа или пренебрежение в устното общуване. Щ е обърнем внимание 

на въпросите как, кой и защо инициира едновременното говорене. 

Застъпване на речеви сегменти, известно като едновременно 

говорене, е термин от т.нар анализ на разговори (сопуегза110па1 

апа1узез), с който се означава взаимодесйствие между говорещи, при 

което единият говори в един и същи времеви интервал с другия. Ед

новременното говорене, както и прекъсването, разколебават нагласа

та, че разговорът е дейност, в която трябва да се чува само един глас 

и да има последователно редуване на гласовете на участниците. Ус

тановено е, че около 13% от изказванията ни са произведени едновре

менно с изказванията на някой друг. Това ознава, че едновременното 

говорене е особеност на разговория стил на всеки човек (по термина 

на Д. Танен сопуегзаНопа! 8{у1е, вж. Тапеп 1984). 

Едноврменно говорене се появява, когато са изпълнени следните 

условия: 1) минимум двама говорещи; 2) най-малко два речеви сегмен

та, които са произнесени в един и същи времеви интервал; 3) двата 

сегмента трябва да бъдат релевантни на разговора. За да се регистри

ра, т.е. запише едновременно говорене са нужни подготвени лица. Те 
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записват застъпващите се сегменти един под друг, като ясно личат 
границите на припокриващите се сегменти. Тъй като в проекта използ
ваме специален софтуер за транскрибиране ЕхтагаШа, ще предста
вим примери за едновременно говорене така, както те излизат в РагШиг 

ЕАИог (инструмент за траскрибиране в ЕхттагаШа, вж таблица 1). 

Таблица 1 

Едновременно говорене в програмата 

за транскрибиране ЕхтагаШа 

434 [33:02.9] 

рекламата щото 

435 [33:04.9] 

е ако кажем няма да: 

нали обичам да ползвам 

4л0 [.зЗ.О&У] 

тая реклама 

437[33;07.8] 

толкова да я 

разчепкваме 

да; но това ; 

За едновременно говорене се приема застъпващата се вербал

ната инфромация на двама или повече говорещи. Някои елементи от 

невербалната комуникация обаче също могат да се идентифицират 

като проява на едновременно говорене, ако съвпадат с върбална реч. 

Фонетичните паралингвистични средства например като ъ_ъ_ъ, 

а_а_а, м_м_м ъхъм, мхм, аха също приемаме за застъпващи се 

сегменти, тъй като според системата за транскрибиране, с която ра

ботим (ОАТ), всичко, което се произнася от говорещите, се отразява 

като вербална информация и оттам се записва на същия ред, на който 

се записват вербалните средства (за сравнение невербалните сред

ства като мимическите кинеми например се записват под реда с вер

бална информация, вж. таблица 1). 
За едновременно говорене не приемаме застъпване на два рече

ви сегмента, единият от които не е релевантен на комуникативната 

ситуция, т.е. той е страничен глас, незначим за разговора, който ана

лизираме. Тоест, за да бъде релевантен, речевият сегмент трябва да 

принадлежи на говорещ, който е участник в комуникативна ситуация. 

Така например гласа на диспечера на гарата, докато двама или пове

че души участват в интервю, не се приема за едновременен с изказ

ването на който и да е участник в комуникативната ситуация, защото 

е страничен глас, на неучастник в комуникацията. Подобни примери 

означаваме като нерелевантно засъпване. 

Приемаме, че говорещият, който поризвежда реч преди застъп

ването, е първи говорещ (говорещ 1), а инициаторът на застъпването 
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означаваме като втори говорещ (говорещ 2; съответно трети, четвъ
рти, ако комуникативната ситуация включва повече участници, които 
говорят едновременно). 

Инициирането на едновременно говорене може да протече по 
следния начин. Първият говорещ дава сигнал на втория да се включи 
веднага в комуникацията, като забавя темпа на речта си или подава 
невербални сигнали, че чуди как да го продължи. Това са удобни мо
менти за включване на втори глас, този на говорещ 2. Разбира се, 
възможно е вторият говорещ да се включи и без да е получил сигнал 
от първия. В този случай той инициира сам застъпването и неговите 
особености се определят в зависимост от това какво се опитва да 
постигне говорещ 2 с говоренето си. Появата на едновременно гово
рене например може да бъде продиктувана от нетърпението на гово
рещ 2 да се изкаже веднага, а не да отлага мислите си за удобния от 
риторична и синтактична гледна точка момент; от убеденост, че това, 
което иска да каже, е важно, а понякога по-важно от изказването на 
говорещ 2 (случаи на доминация при едновременното говорене). С 
едновременно говорене може да се ирази още и желание за незабавно 
приемане, потвърждаване, утвърждаване на изказването, както и об
ратното - отрицание, отхвърляне, пренебрежение и неглижиране на 
изказването на говорещ 1. Със застъпванията много често се показва 
подкрепа, сътрудничество и активно участие в разговора, така те могат 
да се приемат като проява на добрия, активния слушател. Много из

следователи приемат, че застъпванията оживяват духовете в комуни

кацията (Танен 1997). Въз основа разгледаните значения на застъпва

нето, може да обобюим, че в зависимост от комуникативното наме

рение на втория говорещ се диференцира подкрепящо и неподкрепя

що едновременно говорене (пак там). По наши наблюдение в медий-

ното общуване подкрепящо едновременно говорене често се постига 

чрез (но не само!): 
1) фонемни паралингввистични средства като ъхъм, мхм, аха и др. 

Те се използват с цел да се покаже разбиране, да се демонстри

ра интерес или просто да се регистрира, че говорещ 2 слуша какво му 

говори говорещ 1. 

2) частици за утвърждение - да 
Употребата на да при застъпване е изключително честа. Това 

показват наблюденията ни върху предаванията Референдум, Нека 

говорят с Росен Петров, Търси се и др. Подкрепянето чрез да е 

присъщо за журналисти и интервюирани; то е директно, недвусмисле

но утвърждение, насърчаване на говорещия да продължи, защото да 
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е сигнал, че разговорът върви в правилната посока (т.е. удовлетворя

ваща говорещ 2). Освен това с да често се означава Слушам те, не 
се притеснявай, не те пренебрегвам. Да се употребява често вме
сто наречието така, когато и двете изразяват съгласие и потвържде
ние, а също се използва със значение на подкана, т.е. вместо хайде 
особено когато се редуват няколко да-та. в речта на говорещ 2 и има 

подходящо интонационно оформяне. 
3) модални наречия - сигурно, наистина, вярно 
4) речев сегмент допълващ и доизясняващ речта на говорещ 1, 
т.е. подкрепа чрез споделяне на познания по една и съща тема 

идр. 
По-малките речеви сегменти като I) и 2) се оказват особено 

„удобни" за вмъкване в речта на даден говорещ. Може би затова се 
срещат и толкова често в медийната реч, както сочат първоначални
те ни наблюдения. Освен това с някои от тях при интонационно моде
лиране може да се изрази и негативно, неподкрепящо отношение, кое
то е още една причина за широката им дистрибуция. Предстои рабо
та върху обработка на количествени данни за най-често срещаните 
речеви сегменти при застъпване. 

Класификацията, която предлагаме тук на видовете изказвания, 
ще продължим с представянето на два вида застъпвания, разграни
чени според това, дали се отнасят директно или не към изказването 
на говорещ 1. Различаваме интерактивно застъпване (ШегасНуе 
оуег1аррт%), което се появява във връзка с изказването на първия 
говорещ, и неинтерактивно (поп-МегасПуе оуег1аррт%), което няма 
отношение към изказването на първия говорещ и често се свързва с 
изказване на трети говорещ. Неингтерактивното едновременно гово
рене се интерпретира като забавена, отложена и закъсняла реакция, 

неподкрепяща говорещ 1 (вж. повече при Чуй 1994). 
Ако се вземе предвид чисто лингвистичен (граматичен) крите

рий при типологизиране на едновременното говорене, ще се обособят 

следните видове застъпвания. В зависимост от това къде в синтак

тичната структура на изказването на говорещ 1 се появява застъпва

щият се сегмент на говорещ 2 се разграничават два вида застъпва

ния: 1) вътрешно застъпване (тпег о\>ег1аррт%) - когато застъпва

нето е вътре в дадена синтактична цялост, или 2) гранично застъпва

не (Ъоипйагу оуеНарргщ) - когато застъпването се инициира на гра

ницата на две граматично и смислово завършени синтактични цялос

ти. Интересен е въпросът, в какви синтактични групи и след кои еле

менти се появяват най-често застъпващите се сегменти (нарушава 
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ли се целостта на именната група например, ако между опората и 
разширението се вмъкне едно утвърдително да; има ли отношение 
информационната структура на изречението към инициирането на за
стъпвания; възможно ли е да има зависимост между застъпващите 

се сегменти и конкретната синтактична служба на застъпените час

ти). Това са само част от лингвистичните въпроси, които ще ни зани

мават при работа с емпиричните данни. 

4. Мъжете Уз жените в едновременното говорене 

Жените говорят много! — това е стереотипът. Щом говорят 

много, значи говорят и докато други говорят, защото те много гово

рят. А дали това е истина? Съществуват много изследвания взаимно-

изключващи се в резултатите си относно доминацията на пола в раз

говора. Според Д. Танен жените говорят повече особено когато се 

чува повече от един глас. Те са склонни към хорови изказвания, към 

отборно говорене и оттам отборно утвържение или отрицание. Ако 

приемем, че едновременното говорене се одобрява от женските гру

пи, то би следвало да е логично, че в момента, в който говорят две 

жени, се очаква включване, ако не от всички, то поне от повечето 

жени, участващи в комуникативната ситуация. Мъжете обратното -

говорят повече, ако говори един човек, а останалите мълчат. Щ е бъде 

интерсно да проверим как изглеждат жените и мъжете водещи или 

журналисти на фона на това схващане и кой фактор се оказва опреде

лящ речевото поведение - пола, професията, а ако и двата фактора са 

определящи, в какво йерархично отношение са поставени. 

5. Националност и едновременно говорене 

В някои държави едновременното говорене се възприема като 

нормално и естествено взаимодействие между комуникантите, дока

то в други обратното - не се приема за учтиво да се намесиш в речта 

на говорещ 1, като я дублираш, прекъсваш или застъпваш със свои 

изказвания. Например в Япония е прието да се прави пауза, след като 

някой се изкаже, с цел да се покаже уважение и задълбочено отноше

ние към изказването му, а също и да се демонстрира сериозно обмис

ляне на отговора. Тази особеност на устната комунакция в Япония се 

свързва с доминацията на мъжете в японското общество. 
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6. Вместо заключение 

Въз основа на представените теоретични въпроси предстои об

работка на емпиричен материал с цел верифициране на хипотезата, 

че в медийната реч прекъсванията са чести особено когато с тях се 

цели постигане на разговорност; те показват спонтанност, която кара 

говорещите да се чувстват като в естествено, неподготвено устно 

общуване. 
Предстоящата работа върху събрания емпиричен материал е 

перспектива да се допълни и класификацията за видовете застъпва

ния, както и да се изяснят някои въпроси относно ролята на фактори 

като националност, пол, професия, образование в застъпването на реп

лики в устанта медиина реч. 
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ЗА НЯКОИ ПО-ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПОДЧИНЕНИ 

ПОДЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ В СИНТАКСИСА 

НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 

Ле. Анита Тодоранова 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил иМетодий
У} 

В предлаганото научно съобщение интерес представляват под
чинените подложни изречения

1
, по-специално - някои особени случаи, 

в които те се появяват след безлично с по-висок ранг спрямо тях 
изречение. Конкретният повод за избор именно на този проблем е една 

от постановките и илюстриращите я примери, които авторите на Гра
матика на съвременния български книжовен език привеждат, след 
като са изяснили и описали същността, особеностите и принципите за 
класификация на подчинените подложни изречения. 

В Граматиката в края на коментара, свързан с този вид подчи
нени изречения, изрично е посочено, че те „... попадат в граничната 
област между сложните съставни с подчинено подложно и сложните 

съставни с подчинено обстоятелствено" Причината е в граматична
та асиметрия, която е резултат от несъответствието между значени
ето и функцията на синтактичната връзка, „напр.: Мъка е, когато не 
се боиш от нищо (Ем. Станев)" Обръща се внимание, че: „Съюзна

та дума когато означава време, но тя въвежда подчинено след тако

ва главно, което обикновено изисква подчинено подложно изречение. 

В този случай значението на относителното местоименно наречие се 
редуцира и когато се изравнява с асемантичния съюз да". Добавено 
е уточнение, че: „Това може да стане и със съюзните думи като и 
ако", илюстрирано с: 

„Стопанката каза, че е хубаво, като има сметана (Й. Ра
дичков). Не е чудно, ако вътре се окажат няколко парцалчета, 

взети безвъзмездно от някой двор (Ем. Станев). Добре е, когато 

различните вещества са обагрени в различни цветове (Законода
телство в химията). Знаеш ли каква радост е за близките му, кога-

1
 „Подчинено подложно е изречението, изпълняващо ролята на подлог спрямо глав

ното изречение, в което синтактичната позиция на подлога е незаета и той не се 

подразбира от предходния текст". Граматика на съвременния български книжовен 
език. Т. 3. Синтаксис. С, 1994, с. 321. 
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то се научат, че е жив (К. Зидаров). И по-страшен грях е, когато 

вършиш това, споменавайки бога (П. Константинов). Тежко е, ко

гато бащата удари детето, но и тежко е, когато чедото обиди 

бащата (Й. Радичков). Какво радостно събитие беше, когато тия 

дългокраки гости пристигнаха от дългия път в родните гнезда 

(Ел. Пелин)"
2 

Един от въпросите, които възникват тук, е свързан с твърдение

то, че съюзната дума когато (в случая) означава време, но тя въвежда 

подчинено изречение след такъв вид главно, което обикновено! изис

ква подчинено подложно. Т.е. като основен критерий за определяне 

вида на подчиненото изречение се налага съюзната дума (подчини-

телната връзка). Това становище е трудно да се приеме, като се има 

предвид, че и в разговорната реч, и в художествените текстове (в 

случаите, в които имитирането на разговорност е нарочно търсен по

хват) някои от съюзите се натоварват с повече синтактико-семан

тични функции. Което се прави с цел, „... да бъде изразен същият 

обем синтактико-семантични отношения както в книжовната реч с 

по-малкото на брой средства"
3 

Например съюзът че във всекидневно общуване
4
 добива и зна

чението на защото, въвеждайки подчинено обстоятелствено изрече

ние за причина. 

Сравни: 
// Тежко беше и от това / че (= понеже = защото = тъй 

като) военно време
 /
 оскъдица на дрехи / обувки... 

Искаш да ми ходатайстваш ли? Няма да е зле / че (= поне

же = защото = тъй като) съм много боса. 
Кофти мие/ че (= понеже = защото = тъй като) му е теж

ко на него // 
Въпреки че са въведени с нетипичен

5
 за книжовния език съюз и 

се появяват след безлично главно изречение, тези структури не създа

ват затруднения, каквито предполагат приведените по-горе примери. 

Напълно основателно те се отнасят към групата на подчинените об

стоятелствени изречения за причина. 

2
 Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 3. Синтаксис. С, 1994, с. 324. 

3
 Ангелова, И. Синтаксис на българската разговорна реч. С, 1994, с. 65-66. 

4
 Освен тези примери за целите на работата се използва и материал от корпусите от 

разговорна реч (Ьир://\уту.Ь§зреесЬ.пе1/), от архива на Великотърновския универ

ситет „Св. св. Кирил и Методий, както от някои интернет форуми. 
5
 Че съюз. 5. Разг. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за причина; 

защото. Може и да закъснея, че имаме гости. Буров, Ст. идр. Съвременен тълковен 

речник на българския език с приложения. В. Търново, 1995. 
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Освен това след безлично главно изречение твърде често се 

срещат и други видове подчинени изреченски единици - различни от 
подчинените подложни. 

Например: 

Мен ме нямаше (безлично главно) / понеже отсъствах (под
чинено обстоятелствено за причина) // 

/ имаше някак такива трудности (безлично главно) / че лесно 

не се преодоляваха (подчинено обстоятелствено за последица) /и из

биваше донякъде / до разправии / да си разменяме някои реплики... 

Обаче мен толкова много ми миришеше на тиня (безлично 

главно) / че даже не можах да ги гледам (подчинено обстоятел
ствено за последица) / 

Аз пък отхвърлих една камара народополезен труд и така 

ми се додрямва (безлично главно), че не знам дали ще издържа на 

изкушението (подчинено обстоятелствено за последица). 

Ако не сме се чували известно време (подчинено обстоятел
ствено за условие), ми докривява (безлично главно). 

По принцип / самите кухни / ако са направени като бокс-

трапезария (подчинено обстоятелствено за условие) /тогава щеше 
да е удобно (безлично главно) // 

Каквото и да е (подчинено обстоятелствено за отстъпка) /беше 
гадно (безлично главно) // 

Трябва да се уточни още, че изреченията, съвместяващи особе

ностите на няколко вида изречения, се различават и по броя на вари
антите, свързани с вида на тези изречения. 

Например: 

изречения с два варианта: 

Не е чудно, ако ( = да- подложно) вътре се окажат няколко 
парцалчета, взети безвъзмездно от някой двор. 

Докривява ми, когато ( = че - подложно) те не се усещат. 

Кофти / като ( = че - подложно) не сте на пане / а? 

Добре /де/ако( = да- подложно) го роди в седмия месец / не 
е толкова страшно // 

Обаче виждаш ли колко е хубаво / когато ( =че - подложно = 
да - подложно) се занимава... 

изречения с три варианта: 

Стопанката каза, че е хубаво, като ( = ако - условие = да -
условие = че - подложно) има сметана. 

И по-страшен грях е, когато ( = че- подложно = да - подлож

но =ако - условие) вършиш това, споменавайки бога. 
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Тежко е, когато ( = ако - условие = да - подложно) бащата 

удари детето, но и тежко е, когато ( = ако - условие = да - под

ложно) чедото обиди бащата. 

Добре е, когато ( = ако - условие -да- подложно) различни

те вещества са обагрени в различни цветове. 

За да се редуцира броят на подобни хибридни изречения, е необ

ходимо да се потърсят опори, които с по-голяма категоричност да ги 

причислят само към един вид подчинени изреченски единици. 

Това е особено важно за изреченията в спонтанното устно общува

не, тъй като, от една страна, при неофициален контакт участниците не 

разполагат нито с време, нито с желание, за да намерят най-подходяща

та (правилната) за дадения контекст подчинителна връзка. От друга стра

на, както стана ясно, очакването за появата на подчинено подложно из

речение след безлично главно твърде често не се оправдава. 

Такива опори могат да бъдат микро- и макроконтекстът, както и 

словоредните особености на изречението. 

Например в изреченията: Докривява ми, когато ( = че = да) те 

не се усещат., Обаче виждаш ли колко е хубаво / когато ( = че = 

да) се занимава..., Кофти / като ( = че - да) не сте на пане / а? 

оразличителна роля за вида на подчиненото изречение има макрокон

текстът. Те. ако в първото изречение докривяването е временно състо

яние, свързано точно с този момент, подчиненото изречение трябва 

да бъде определено като обстоятелствено за време. Но ако се акцен

тира само върху това, че на обекта постоянно му е неприятно от тях

ната недосетливост, изречението вече трябва да се отнесе към гру

пата на подчинените подложни изречения. Не може да се каже, че 

това изречение е гранично само защото подчиненото е в постпозиция 

на безлично главно и защото съюзната дума когато и на теория, и на 

практика може да се замени както с да, така и с че. Механичната 

замяна води освен до промяна на вида на подчиненото изречение и до 

промяна на семантиката, която то носи. 

Казаното важи и за другите две изречения. Във второто от тях 

{Обаче виждаш ли колко е хубаво / когато (= че = да) се занима

ва...), ако по-важното е това, с което субектът се занимава, изречени

ето е подложно, но ако е от значение, че в определено време този 

субект се занимава с определено нещо, изречението отново е подчи

нено обстоятелствено за време. 

Това недвусмислено потвърждава, че подобен тип изречения не 

трябва да се анализират извън контекста - сами за себе си, а да се 

съобразят с другите езикови фактори. Това твърдение се подкрепя и 
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от изречението Макар и в малките градове / също е хубаво / да //, 

в което подчиненото изречение на пръв поглед може да се възприеме 

като подложно, но подчинителната връзка макар че и (най-важното) 

липсата на достатъчен контекст затрудняват категоричното му отна

сяне към този вид подчинени изречения. 

В някои случаи решаваща е ролята на микроконтекста. Например 

в изречението В началото беше супер кофти / докато ( = че) никой 

не беше започнал да играе // съюзната дума докато може да бъде 

заменена с подчинителния съюз че и това да породи колебания за вида 

на подчиненото изречение, но второстепенната част в началото, из

пълняваща служба на обстоятелствено пояснение за време, насочва, 

че за автора на изказването е важно да бъде пояснено (уточнено) вре

мето на действието, а не незапочналата игра на карти. 

А в изречението Вероятно щеше да е перфектно / ако ( = да) 

играехме на пика II за допълнителен ориентир може да послужи на

речието вероятно
6
, чиято семантика на условност подсказва, че за 

говорещия условността (вероятността) е водеща, и точно това се под

чертава чрез подчиненото изречение. 

В други случаи колебанията за вида на подчиненото изречение 

са резултат от словоредни особености, тъй като: „Най-отличителното 

на словореда в РР (разговорната реч - бел. моя - А. Т) е комуника

тивният принцип, на който се подчиняват елементите в изказването, 

като този принцип е зависим от по-общия прагматичен принцип, спо

ред който по-значимият елемент предхожда по-незначителния. Този 

принцип адресантът в устната реч прилага много по-последователно 

и съответно, конструкциите, които той оформя като отклонение от 

неутралния, немаркирания словоред, са с много по-висока фреквент-

ност отколкото в книжовната реч"
7 

Например в посоченото за гранично изречение Знаеш ли каква 

радост е за близките му, когато се научат, че е жив. всъщност 

главното изречение Знаеш, ли каква радост е за близките му. е пря

ко свързано с подчиненото Че е жив., което е подчинено подложно, а 

изречението Когато се научат, е подчинено обстоятелствено за вре

ме, въпреки че подчинителната връзка когато може да бъде замене-

на с да. 
6
 ВерояМтен - верояМтна, верояМтно, мн. верояММтни, прил. 1. Който може да 

стане да се случи, да се осъществи; възможен, допустим. Вероятни дъждове. 2. Прав

доподобен. Вероятна ли е тая история?//нареч. ВерояМтно. Вероятно утре ще закъ

снея. Буров, Ст. и др. Съвременен тълковен речник на българския език с приложе

ния. В. Търново, 1995. 
7
 Ангелова, И. Синтаксис на българската разговорна реч. С, 1994, с. 79. 
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Така е и в изречението Беше много странну / като разбрах / 

че е Благовестъ / 
От казаното се налага изводът, че към изреченията, появяващи 

се след безлично с по-висок ранг спрямо тях изречение, е необходимо 

да се подхожда по-внимателно. А за да се определи максимално точ

но видът им, трябва да се имат предвид и останалите езикови факто

ри - макро- и микроконтекстът например, както и да се отчитат сло-

воредните особености, които имат отношение към представения про

блем. 
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БИЛИНГВИЗМЪТ НА ТУРСКОЕЗИЧНИ ДЕЦА 

В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

Ле. Вехбие Балиева 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий" 

От доста време се знае за затрудненията на децата билингви в 
училище. От десетина години започна да се говори за тях в научните 
среди по-често, а с течение на времето - и по-усилено. Но от около 
три-четири години се заговори за това и в общественото пространство, 
не без намесата на медиите, разбира се. През последната година про
светното министерство достигна до извода, че всъщност целият про

блем с рано отпадащите от училище, се корени именно в необхванати-
те навреме в учебната дейност, т.е. още в предучилищна възраст, деца. 

За никого не е тайна, че етническият състав в училище е доста 
пъстър. Варира от малко роми и турци в градските училища, до почти 
пълния им превес в малките селски райони. 

Знаенето на българския език е основата, върху която трябва да 
стъпи всеки български ученик независимо от своя етнически произ
ход, за да успее в желаната от него област. Познаването на официал

ния език подпомага включването на ранен етап в образователната 
система (в детската градина) и за неотпадането в ранна възраст от 
училище. 

Първото социално обкръжение, в което попадат тези деца след 
своето раждане, е семейството. Всички в него говорят на турски език. 
И по-точно на стара диалектна форма, запазена на територията на Бълга

рия от местното население. Тя е силно повлияна от българския - с 

множество български думи и побългарени турски думи. Диалектът на 

турския език, който се говори във Великотърновския край, е различен 

от този в Плевенския, Кърджалийския, Разградския, Търговищкия и 
Шуменския. Понякога е почти невъзможно да се разбереш с хората от 
друг край, особено с тези от Кърджалийско (Георгиева 2004: 7).

! 

До четвъртата-петата си година децата дори не подозират, че 
освен езика, на който разговарят със своите близки, съществува и 
друг, който да им служи за комуникация със света и с обществото. 

1
 Георгиева, 2004: М. Георгиева. Обучението по български език в условия на билин-
гвизъм. Шумен, 2004. 
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ЬвгЙЦВь^—-•--- .... ^ 

Може би на някого би му се сторило нереално - да живеят в 

България, да са български граждани, а да не знаят нищо за България 

и българите. Но тези деца (особено от селата с преобладаващо турс

ко население) живеят в затворен социален свят. Те гледат турска са

телитна телевизия, общуват само с хора от собствения си етнос, не 

ходят на детска градина, а рядко ходят и до обществени места. 

Така още от раждането си детето попада в един свят, напълно 

откъснат от реалността, и живее уютно в него. Но навършвайки 6-7 

години, то трябва да тръгне на училище или в подготвителна група. 

Тогава светът на детето се срива. То открива, че съществуват и 

други хора и друг живот освен този у дома. На всички първокласници 

им се налага да свикнат с новата социална роля на ученици и с права

та и с отговорностите, които носи тя. Да, трудно е и обикновено на 

децата им трябват около два-три месеца, за да се адаптират напълно 

към новия режим и дейности. 

Турските деца, освен с всичко изброено по-горе, се сблъскват и 

с друг проблем. Учителката и всички, с които детето се среща на 

новото място, „не могат да говорят" (Така обясни един ученик фак

та, че не го разбират.) Децата гледат и се чудят как така всички са 

онемели и защо като кажат, че искат вкъщи, никой не ги разбира. 

При постъпването в детска градина е малко по-лесно, защото поне 

елементът на учебната дейност не е толкова засилен и детето има вре

ме да понаучи някои основни фрази, за да общува на елементарно ниво, 

пък и усвоява основни знания и умения за живота в детски колектив. 

Разбира се, това е най-крайната и тежка форма - пълно непозна

ване и невладеене на българския. Има и по-леки форми: недостатъч

но познания; други деца, знаещи езика и служещи като преводачи; 

учител, който в някаква степен знае турски и др.под. Но все пак труд

ността при ограмотяването и овладяването на знания на български 

език при тези деца е огромна. 

Точно поради тези причини се роди и идеята за организирано 

включване на децата в извънинституционално изучаване на българс

ки език. Поставянето им в конкретни комуникативно-речеви ситуа

ции, изискващи знания и умения за езика. Това е своеобразна „трени

ровка преди състезанието"; учене на българския език преди постъпва

нето в училище или в подготвителната група. 

Така се роди проект „Билингвизмът като предимство" Той 

бе осъществен в периода от октомври 2007 г. до септември 2008 г. 

Целева група на проекта бяха 30 деца от турския етнос от гр. Полски 

Тръмбеш на възраст от 4 до 7 г. Те не са посещавали детска градина 

и са разпределени в две групи на възрастов принцип: 
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^ Първа група - на 4-5 г.; 

^ Втора група - на 6-7 г. 

Цели на обучението: 

1. Усвояване на знания и на практически умения по български 

език. 

2. Адаптиране на децата към условията на учебен труд. 

3. Активно включване в конкретни комуникативно-речеви ситу

ации, вследствие на овладяната комуникативна компетентност. 

4. Преодоляване на бариерите, характерни за представителите 

на етническите малцинства - езикова, психологическа, иден

тификационна. 

5. Успешно интегриране на децата в българското общество. 

Принципи на обучението: 

Залага се на принципа за творческо откриване на истината - до 

всяко знание децата да достигат сами, а учителят само ги ръководи. 

Игровият характер на обучението печели децата като съюзници в 

овладяването на трудната материя. Играе се с всичко - с думи, с 

цветове, с фигури, с цифри, с изречения, с животни и т.н. 

Ето едни от най-често използваните игри в обучението: 

1. За усвояване формата и смисъла на думите се използва игра

та „Познай пропуснатата буква": 

.... айка-(ч, л, м, з); 

2. За разширяване познанията на децата за семантичните полета 

на усвоените думи и различният контекст, в който могат да се 

използват: „Кое е животното? " (предмета, цифрата) - (Напр. 

Голяма, кафява, с остри зъби, през зимата спи дълбок сън.) 

3. За усет към езиковите форми: „Коя е подходящата дума?" 

Катеричка рунтавелка 

със опашчица (къделка, кафява, панделка) 

4. За усвояване на българския словоред: „Подреди в изречение 

разбърканите думи!" - мама, на, купи, Петя, кукла. 

5. За слушане с разбиране и за правилно възприемане и осмис

ляне на художествено произведение: „Подреди правилно кое 

след кое се е случило в приказката!" След прочит на при

казката от учителя и кратък анализ децата свързват картин

ките (илюстрации на различни моменти от приказката) със 

съответната цифра на дъската. Или устно казват коя е първа, 

втора и т.н. 
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Методи на обучението: 

Обучението се провежда на български език. Говори се на българ

ски език и се изисква обучаемите да правят същото. Там, където не 
знаят думата или не умеят да я кажат правилно, я казват на турски. 
Учителят казва българския еквивалент и кара всички да я повтарят, 
докато не свикнат с произношението й. Думата се включва и в сло
восъчетание: напр. шарен - шарен килим; шарена черга; шарено 
петле; шарени чорапи, за да разберат, че в българския език някои 
думи се използват в различни форми (род и число на прилагателните 
и съществителните имена). Включват се и в изречение, за да разбе
рат по-добре и основното й смислово значение. След известно време 
отново се използва думата, но и с други нейни значения. 

За рода и числото на местоименията и числителните имена се 
използва игра „Познай" Казва се „два деца", а те трябва да кажат 

дали е употребено правилно числителното име. 
Пословиците, гатанките и приказките са неразделна част от обу

чението, защото чрез тях се учат типови фрази. 
Целта на това обучение бе децата по един естествен, макар и 

планиран във времето и условията обучителен процес, да усвоят устно 
българския език. Да усвоят нужните им в ежедневието, а впоследствие 
и в училище (голяма част от тях постъпиха в първи клас през есента), 
комуникативно-речеви знания и умения. Т.нар. комуникативна компе
тентност*, върху която стъпва обучението на първолаците (Янакиев 
1994: 27)

2
. Така на тези деца бе даден равен старт в образованието. 

Добрата практика получи продължение и разширение в следва
щия проект „Иновативни педагогически подходи в условията 
на билингвизъм и мултикултурна среда в Община Полски 

Тръмбеш", който се реализира от януари 2009 до юни 2010 г. В него 
бяха включени деца от три населени места - гр. Полски Тръмбеш, с. 
Петко Каравелово и с. Страхилово. Идеите от предходния проект бяха 

доразвити и обогатени. 

Пелите бяха повече и по-разнообразни, 

^ Усвояване на комуникативно-речеви знания и умения по 

български език от децата. 

* комуникативната компетентност е умението да общуваш, без да страдаш от 

чувството, че не знаеш какво да съобщиш или как да го съобщиш добре 
2
 Янакиев, 1994: М. Янакиев. Поне двуезичие - от най-ранна възраст // Начално 

образование., бр.7. София, 1994. 
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Изследване на децата и установяване равнището на билинг-

визъм, изработване на индивидуална скала за всяко дете. 

' Изучаване на традициите и обичаите на всички етноси, пред

ставени на територията на Община Полски Тръмбеш с цел 

повишаване познанията на децата за себе си и за другите. 

^ Повишаване мотиьацията и отвореността на мислене на ро
дителите на децата. 

^ Повишаване на етнокултурата на учителите, работещи в мул-
тикултурна среда. 

Обучението бе провеждано по четири Приоритета-

' Приоритет 1: Работа с деца, чийто майчин език е различен 

от официалния български език, за осигуряване на равен старт 
в образованието. 

^ Приоритет 2: Повишаване на квалификацията и познанията 

на учителите, работещи в мултикултурна среда с помощта на 
обучителен курс. 

^ Приоритет 3: Работа с родителите за стимулиране на посе-

щаемостта на образователните институции от децата. 

' Приоритет 4: Работа с децата от подготвителните групи на 

детските градини партньори за повишаване на познанията на де

цата за себе си и за другите: изучаване традициите и обичаите на 

различните етнически групи; изработване на елементи от бита и 

културата на етносите; драматизиране на народни празници и 

обичаи, характерни за българския, турския и ромския етнос. 

Резултатите получени по всеки един приоритет: 

^ Децата овладяха българския език в степен свободно да се 

изразяват и да участват активно в различни комуникативно-
речеви ситуации. 

^ Учителите повишиха своите познания за бита и културата на 

децата от различните етноси и откриха нови ефективни мето
ди за работа с тях. 

^ Родителите усъвършенстваха собствената си позиция за ин

дивидуалните образователни възможности на децата и се на

учиха да ги подкрепят в затрудненията им с езика. 

^ Децата откриха силата и очарованието както на собствените 

си традиции и обичаи, така и на тези на останалите деца. 

Трудностите, свързани с разработването на проблемите на би-

лингвизма, могат да се обобщят в няколко направления. 
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Първо, няма изследване (или не е достъпно за информация) за 

броя на говорещите български език в рамките на българската държа

ва като първи (майчин), като втори, за говорещите само друг (не-

български) език. Това не дава възможност да се изгради адекватна 
политика (Димчев 2009: 115)

3 

Второ, липсата на подходяща учебна и учебно-помощна лите

ратура, а също и на мултимедийни продукти, основаващи се на съвре

менни изследвания, проучвания, наблюдения и практическа апроба

ция. Всички методически помагала и учебници са стари; не са възра

стово диференцирани; материалът, включен в тях, е неактуален и бе

зинтересен за обучаващите се. 

Трето, няма форум, на който да се обменя актуална информа

ция за новостите, постиженията и опита на отделни институции и лич

ности, занимаващи се с проблематиката. 

3
 Димчев, 2009: К. Димчев. Методика на обучението по български език - реалности и 
тенденции. В.Търново, 2009. 
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ЗА НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО 

НА СЪВРЕМЕННИЯ ФРЕНСКИ ЕЗИК 

Ст. преп. Светлана Тодорова 

Икономически университет - Варна 

Настоящият доклад си поставя за цел да разгледа някои небла

гоприятни тенденции, които характеризират развитието на френския 
език понастоящем и пораждат дебат в обществото. Без да се претен
дира за изчерпателност (тук няма да се спираме на нарушенията на 
френския синтаксис и граматика, на влиянието на жаргона на учени
ците върху говоримия език и т.н.), в него се поставя акцент върху 
определени езикови явления, като се посочват накратко и мерките, 
които се прилагат във Франция, за да се съхрани чистотата и много

образието на родния език. 
Както е известно, всеки език е като жив организъм, който се 

развива, търпейки влиянията на обкръжаващата го среда (други ези
ци, непрестанно променящи се реалности, а оттам и начин на мислене 
и изразяване). Живеем в един глобализиращ се свят и това неминуе
мо се отразява на езика - наблюдаваме появата на термини от обла
стта на новите технологии, политиката, икономиката - накратко, от 

всички сфери на съвременния живот, които в по-голямата си част се 
заимстват (или по-скоро калкират) най-често от английския, а това 

води до известно унифициране, до странно „бюрократизиране" на от

делните езици. От друга страна, много „живописни" думи и изрази са 
заплашени от изчезване, може би поради изменящото се битие или 

поради по-различното отношение към четенето на младото „интер

нет" поколение. Това важи както за френския, така и за българския 

език, (и вероятно за повечето езици) - в някои случаи тенденциите в 
съвременното им развитие са идентични. И все пак, френската кул

турна общественост, както и френските политици, открай време са 
загрижени за опазването на самобитността на езика си. Като се за

почне от известната Наредба от Виле-Котре, издадена през 1539 г. от 

Франсоа Г
ви
, с която използването на френския език става задължи

телно във всички официални актове, както и във всички области на 

обществения живот (медицина, право, администрация), като се пре
мине след това през създаването на Френската академия от карди

нал Ришельо през 1635 г., чиято основна първоначална задача е била 
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да определи и наложи правилата на френския език, като същевремен
но го направи разбираем за всички, усилия, които се материализират 
чрез първото издание на Речник на френския език през 1694 г., и като 
се стигне в наши дни до учредяването през 1989 г. на Висш съвет за 
френския език и Генерална делегация за френския език (впоследствие 
преименувана на Генерална делегация за френския език и езиците във 
франция към френското Министерство на културата и комуникация
та), може да се твърди, че грижата за френския език никога не е била 
пренебрегвана. И тук се поставя въпросът възможно ли е чрез поли
тически актове да се влияе върху развитието на езика? Доколко уси
лията на езиковедите и политиците в тази насока биха се увенчали с 
успех? В изложението по-нататък ще разгледаме тази проблематика. 

Във Франция е неоспорим факт, че заплахата от „замърсяване" 
и деформиране на езика идва до голяма степен от нахлуващите анг-
лицизми. В различни професионални сфери е по-престижно да се упот
ребяват тези чуждици (дали това не е белег за висок професионализъм?), 
в ущърб на съществуващи френски думи, които не се нуждаят от суб
ституция. Достатъчно е да се спомене глагола „шплег" - на френски 
„посвещавам, въвеждам в нещо" в който е привнесен смисъла от 
английски (не без помощта на медиите) на „инициирам", докато на 
френски съществува „епттергепаге, ргепаге 1'штлапуе - предприемам, 
поемам инциативата" - впрочем, този пример е уместен и за заемки-
те в българския език. В езика на всекидневието също се наблюдават 
трайно установили се англицизми,^оЬ" вместо „тгауаП - работа", „1о§т" 
вместо „пот а'шлНзат.еиг - потребителско име", и т.н.; тоест, процесът 
прониква във всички регистри на езика (зсог-спег, зтагт-ир, ЪаЪу-зпхег...). 

Няма да навлизаме в подробности, тъй като това явление е било обект 

на изследване на друг научен доклад на автора.
1
 Щ е отбележим само, 

че Генералната комисия по терминология и неологизми (създадена 

през 1996 г), заедно с подчинените й осемнадесет Специализирани 

комисии по терминология и неологизми към различните министерства, 

публикува периодично създадени нови френски термини, за които е 

препоръчително да се употребяват на мястото на невинаги разбирае

мите чуждици. Някои от тях успешно са заместили англицизмите -

например „сгео
1
 п-ЬаИ - вместо „1еазш§ - лизинг", други, все пак, оста

ват само на хартия. Нека си припомним „тегсаттчие", френския екви

валент на „тагкетшз - маркетинг", който е обаче познат най-вече на 

1
 Димитрова, Т, Иларионова Св. Френски език с английски привкус. ИКОНОМИ

КАТА и развитието на обществото: Сб. докл. от межд. юбил. н. конф. юни 2000 п/15/ 

-Варна ИУ, 2002, с. 205-212. 
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вземащите участие в международното състезание за учащи се „Злат

ната дума". Тук надигат глас критиците на радетелите на чистотата 

на езика, като мнозина участници в различни форуми, а и някои линг-

висти, изказват мнение, че новоизкованите френски термини са урод

ливи, с неясен етимологичен произход и са неразбираеми за повечето 

средностатически граждани на Франция. И все пак, въпреки някои 

неуспехи, смятаме че усилията, разгръщани в тази насока във Фран

ция, са забележителни и могат да послужат за пример. 

Подводни камъни за чистотата на езика, обаче, неочаквано се 

оказват и неологизмите, измислени и налагани в деловия, в админис

тративния език и в медиите с цел търсене на по-голям ефект или улес

няване при изразяването. Според Елен Карер д'Анкос - постоянен 

секретар на Френската академия
2
, не по-малка заплаха от англициз-

мите е желанието „...да се превърне в понятие една дума, лишена от 

истинския си смисъл, едно действие или мисъл, които на правилен 

френски винаги са се изразявали чрез фраза." Така например фразата 

„гезоиаге ип ргоМите - решавам проблем" се замества от измисле

ния глагол „зоюгюппег", който се превежда по същия начин, тъй като 

друг синоним на български не съществува. Карер д^Анкос привежда 

още примери, почерпани от журналистическия език: „ГшаПзег- фина-

лизирам", „ГтаНзапоп - финализиране" (тук аналогията с българския 

език се налага от само себе си), или от езика на рекламата: „розШуег 

- мисля, действам позитивно". Тези и други подобни лексикални еди

ници, за съжаление, са навлезли устойчиво в съвременния френски 

език, като намират място дори в системите за изучаване на френски 
език от чужденци. 

Друга неблагоприятна тенденция представляват неологизмите-

евфемизми на „политически коректния" език. Изразът „ро1Шса11у 

соггест." се появява в Съединените щати в края на X X ™ век, с цел 

разобличаване или осмиване на прекаленото старание да не се обиди 

или засегне нито една етническа общност, нито една малцинствена 

група, чувствителността на отделни групи от населението. При този 

език се наблюдава заместването на истинската лексикална единица е 

перифраза, евфемизъм. Така например, „а^етепт. аез егГесйтз - ре

гулиране на персонала" се субституира на „Псещлетепг-З - съкраще
ния". Други често срещани евфемизми

3
: 

2
 Саггеге сРЕпсаиззе, Н., Ай зесоигз йи йапсагз, ОеТепзе де 1а 1ап§ие Ггапса1зе N 0 207 

1
сг
1птез1ге 2003. 

3
 Примерите са от сайта ппр://\у\т.1оир1е.ог§ 
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Таблица 1 

Примери за политически коректен език 

Политически 

коректен юраз 

АМе/Айаше 

&тШа1е 

Оетапсюиг сГетр1о1 

Моп-уоуап! 

Ехр1окап( а§псо1е 

5БР 

Ьоп§ие таюсНе 

Мшогйе У151Ь1е 

№Коуа§е еЙиицие 

Регзоппе еп 

зигсЬаг̂ е ропс1ега1е 

К.еа]и51етеп̂  дез 

рпх 

Теспшс1еп с!е 

зиг&се 

Превод 

Семейна 

помощничка 

Търсещ работа 

Незрящ 

Земеделски 

производител 

Без определено 

жилище 

Продължително 

боледуване 

Видимо малцинство 

Етническо 

прочистване 

Лице с наднормено 

тегло 

Урегулиране на 

цените 

Техник на 

повърхността 

Истинско значение 

Ретте с!е тепаме 

СЬотеиг 

Ауеи§1е 

Раузап 

СюсЬагс! 

Сапсег 

Ион; агаЬе, теПз 

ОепосМе 

Огоз, оЬезе 

Аи§тепМюп <1ез 

рпх 

Ва1ауеиг 

Превод 

Прислужничка 

Безработен 

Сляп 

Селянин 

Клошар 

Рак 

Негър, арабин 

метис 

Геноцид 

Дебел, затлъстял 

Увеличение на 

цените 

Метач 

Списъкът може да бъде удължен, а това явление, както е видно 
от примерите, не подминава и българския език. Негова цел е прикрива
не и неназоваване на истинската същност на нещата, но от това страда 
и се деформира езикът, докато действителността си остава непроме

нена, независимо дали ще употребим и на френски, и на български ев

фемистичния израз „1ез рориктлопз 1ез рюз аеТауопзеез - най-необлаго-
детелствените слоеве от населението" или ще ги наречем с истинска

та дума „раиугез - бедни" Тук не можем да пренебрегнем и все по-

налагащото се присъствие във френския (а дали не и в българския?) на 
„1ап§ие ае Ьо1з" - бюрократичния „дървен" език. Неговите корени са в 

Русия, където преди революцията той е бил използван за квалифицира

не на царската бюрокрация („1ап§ие ае спепе- дъбов език"), а впослед

ствие става езикът на съветската идеология. Посланията, изразявани 

на такъв език, нямат нищо общо с действителността, те носят не нова, 

а манипулативна информация, тяхната цел е главно да прикрият липса-
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та на точни сведения, да избегнат отговора на неудобните въпроси, да 

не шокират, да скрият неприятните истини, привидно опитвайки уж да 

ги обяснят, да не признават скритите, действителни цели и т.н. „Дърве

ният" бюрократичен език се разпознава по витиеватия стил, потока из

лишни думи, по плеоназмите („регзреспуез а'ауешг -перспективи за 

бъдещето"), евфемизмите и т.н. Всъщност, към него могат да бъдат 

причислени цитираните по-горе неологизми от политически коректния 

език, както и журналистическите и административни лингвистични „на

ходки" като споменатите „зоштлоппег", „ГшаПзег" и др. Ето някои илюс

трации за бюрократични клишета, чието по-скоро хумористично тълку

ване разкрива недвусмислено фалшивата им благовидност. 

Таблица 2 

Примери за бюрократичен „дървен" език
4 

Бюрократичен 

термин или израз 

СотреППУЙе 

Р1ап зос1а1 

Атепа§етеМ ай 

1егпЮ1ге 

51аЪШ*е 

Рауз еп У01е <1е 

с!еуе1орретеп1: 

ОрйгшзаПоп сюз 

саркаих 

Превод 

Конкурентно-

способност 

Фирмен план 

Благоустройство на 

територията 

Стабилност 

Развиващи се 

страни 

Оптимизиране на 

капиталите 

Истинско значение 

Агте а!'есгазег 1а 

сопсшгепсе. Роиг 1ез 

за1апез, {гауаШег р1из, 

юи1 еп еЧап1 рауе 

П101П5 

1лсепаетеп1 

Уоиз еЧез уке, пшз 

аапз 1ез гогтез 

Везигдспоп ай рауза§е 

ех151ап1 

Опеп1аПоп с!е 1а 

роН^ие ГауогаЬ1е аих 

ае1еп1еигз ае сарйаих 

дшп'ат1еп1раз1ез 

реподез сГтсегШиде 

Рауз раиугез 

Епсоге р!из о!е ргой! 

Превод 

Оръжие за смазване 

на конкуренцията. 

За работниците това 

е повече работа с по-

ниско заплащане. 

Съкращения 

Уволнен сте, но 

формата е спазена. 

Унищожаване на 

съществуващата 

природа 

Ориентиране към 

политика, 

облагодетелстваща 

притежателите на 

капитали, които не 

харесват периоди на 

несигурност. 

Бедни страни 

О щ е повече печалби 

Някои френски езиковеди, сред които и Карер д'Анкос, съзират 

заплаха от изопачаване на автентичния френски език и в новата тен

денция за създаване на лексикални единици от женски род като ек-

4
 Примерите са от сайта пир://\у\улу.1оир1е.ог§ 
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виваленти на наименованията на професии, традиционно от мъжки род. 
Това явление е резултат от политическа воля, целяща да изрази вер
бално стремежа към равенство на мъжете и жените, а не е породено 
спонтанно от естественото развитие на езика. Тук най-често към съще
ствителното от мъжки род се прибавя основният белег за женски род 
на френски - непроизносимо „е". Произношението остава същото, само 
правописът търпи изменение „ргопзззеиге - преподавателка, ргосигеиге 
- прокурорка, аеТепзеиге - защитничка, гес!еиге - ректорка." Френс
ката академия е на мнение, обаче, че това може да доведе до нару
шаване на самата структура на езика и да затрудни образуването 
дори на най-прости фрази. И въпреки това, тези нови наименования 
навлизат в езика, най-често отново под влияние на медиите. 

Разгледаните тенденции далеч не изчерпват полемиката и деба
та които се водят във Франция за бъдещето на френския език. Не 
бива да се забравя, че френският е майчин език и за други народи и 
гам той също търпи промени. Но мнението на всички, които милеят 
за него е, че въпреки осъзнаването на проблемите от страна на поли
тиците, те трябва да предприемат мерки за изготвяне на общ план, 
който да спре деградацията на френския език. Защото, както смята 
Елен Карер лС Анкос

5
 „Престижът на френския в света е голям, но 

той ще намалява, ако езикът не бъде предмет на една непрекъсната 
грижа. Това предполага разумни общи действия, за да предложим на 
тези, които искат да го изучават, най-доброто от нашето езиково бо
гатство, а не някакъв плод на случайни експерименти, целящи да уго-

дят единствено на. определени кръгове." 

» Саггегес1'Епсаи55е,Н. Аи5есоиг5аиГгап9Ш5,ОеГеп5еае1а1ап
§
ией-ап

9
а15е,Но207

5
 V 

1птез1те 2003. 

565 



1МР1ЛСАТКШ8 ОЕЕСОТОШ18М БЕУЕШРМЕОТ 

IN ВТЛЬСАША ВА8ЕБ ОN СЬА88 8ТШ1Е8 

Маг§агка Сепоуа, зепюг 1есШгег о/ЕщШг 

УтуегзОу о$Есопотгс$, Уата 

Тоипзт сопсегпз Гог *Ье гиШге аге Ьез* гег1ес*еа т *Ье рпшлрюз 
апа ргаспсез гог зиз*атаЬ1е аеуеюртеп*. уУТт *Ье Еигореап А§епс1а 21, 
зиз*атаЬ1е апа сотре*Шуе Еигореап тоипзт Ьаз Ьееп таае тто а рпогпу, 
тупап§ а11 ркуегз *о гезрес!: а &УУ Ьазю рппфюз, пате1у: 

р!апшп§ оп а юп§-*егт Ьаз1з 

зе**т§ ап арргорпато расе апа гЬутт оГ аеуеюртеп* 
пншгш2т§ апа тапа§т§ пзк 
изт§ Ьез* ауаПаЬю кпоуу1еа§е апа* ргаспсез 
ипаег*аки1§ сопппиоиз тоштопп^

1 

ТЬе Ьо**от Ипе Ьеге 13 та* аз раг* оТа соттоп з*га*е§у, аез*та*юп5 
уупТнп *Ье Еигореап й-ателуогк ш\\ Ьауе то соте ой! оГап аитопотоиз 
аеуеюртеп!: апа" тосиз оп Л е рготоспоп ог" тен епупоптеп* апа те 
Аеуеюртеп!: оТ сотре*птуе есопотю асйуплез ааЬепп§ *о пеуу Е11 
сНгесйуез. 

Аз Е\] тетЬег з*а*е, Ви1§апа 13 сотт^ео* *о рго*ес*т§ *Ье 
епупоптеп* апа аеуеюрт§ а зиз*атаЬ1е, 1о\у-сагЬоп есопоту. Но\уеуег 
з*ерз ТОдуагаз •§геепт§' т е есопоту зеет то Ье а! ап еаг!у з*а§е апа а 

ю* пееаз то Ье с!опе т тогтз ог^от* е1гог*, Ье**ег со-орега*юп апа 
соогсНпайоп атоп§ гезропз1Ь1е ог§аш2а*юпз апа те §оуегптеп*. 

Моге 1трог*ап*1у, Ви^апа Ьаз уоюеа кз соттгагюп* то епущ)птеп*а1 
сопсегпз апа аеуеюртеп* аюп§ зиз*атаЬ1е Нпез Ьу асюр1т§ а Ш ю п а 1 
Есотоипзт 8*га*е§у т 2003 *о§е*Ьег ш± кз атЬШоп ТО Ьесоте а тоае1 

есотоипзт ае5*та*юп оп те Ва1капз апа т Еигоре. 1п те агЬгтат оГ 

т1з 5*га*е§у, есо тШаиуез апа зиз*атаЬ1е рго]ес*з Ьауе Ье1рес1 тозтог ап 
тсгеазеа а\уагепезз огЧЬе епупоптеп!: УУЬЮЬ ас*иа11у *гапз1а*еа тто Ь1§Ьег 

епуноптеп*а1 гезропзнлШу апа
1
 Ьейег епУ1гоптеп*а1 тапа§етеп* роПс1ез. 

С1уеп те Тас* та* §оуегптеп*а1 тосиз Ьаз зШйес! 6*от зиррог* тог *гасН*юпа1 
тоипзт тоууагаз пеуу тогтз оГ тоипзт т есопоппсаНу о!ергеззес1 агеаз 

таюа*ез та* тоипзт 13 гесо^шгеа тог 1*3 ро*еп*1а1 *о §епега*е ̂уеа1*Ь, 
сгеа*е ]оЬз апа Ьпп§ геуепие т*о *Ье соип*гу'з есопоту. ТЬе Ви1§апап 

1
 СОМ(2007)621 Гта1 'А&епаа Гог а зизгатаЪю апс! сотреййуе Еигореап Тоипзт' 

2007, р. 11. . . . - . . . , 
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§оуегптеп* апа 1оса1 аитогШез, *о§е*Ьег \У1*Ь а питЬег ог" N 0 0 3 апа 

юилзт ге1а*еа ог§аш2а*юпз аззитео
1
 пе\у гезропзюШпез апа ипаегз*апат§ 

*о^агаз оиг па*ига1 гезоигсез апа псЬ си1*ига1 Ьеп*а§е. I* ргерагес! а педу 

1е§1з1а*1Уе ггателуогк (Тоипзт Ас* апа *Ье ВюсНуегзпу Ас*, 2002, 

Епупоптеп* Рго*ес*юп Ас*, 2002, Рго*ес*еа Агеаз Ас* 1998) ЧУЬЮЬ соуегес! 

тоипзт ге1а*ес! 13зиез. I* а1зо таае зоте з*га*е§ю сшс1зюпз ге1а*т§ *о *Ье 

рго*ес*юп оТоиг епупоптеп* апа па*иге. ТЬиз, 

Виг§азА1ехапагоироНз р1реНперго]ес*^уаз оШс1аИу *егт та*еа 

Ьу *Ье Ви1§апап §оуегптеп* т БесетЬег 2011 с!ие *о 

епу1гоптеп*а1 апа зирр1у сопсегпз, ЬазюаПу тог *Ье пзк оГ 

а1зшр*1п§ *Ье гга§"1е есою§юа1 Ьа1апсе оЙЬе а^иа*о^у апа* соаз*а1 

агеаз пеаг Виг§аз апа тог 1*з ро*еп*1а1 пе§апуе 1трас* оп тоипзт 

(ро11и*юп апа егозюп). 

ТЬе Ьш1ат§ оГте писюаг родуег р1ап* т Веюпе \уаз йюгеп ип*П 

гигтег соп51аега*юп аЬои* 1*з зато*у апа соз* егГеспуепезз дуаз 

§1уеп. 8иЬ5е^иеп*1у, *Ье РагНатеп* раззес! а уо*е \УЬЮЬ ргасйсаИу 

Ьгои§Ь* *Ье аепнзе огЧЬе родуег р1ап*. 

- ЕагНег р1апз оТ *Ье §оуегшпеп* *о §1Уе *Ье §гееп Н§Ь* *о *Ье 

ехрюгайоп апа *па1 Ьопп§ оГзЬаю (йззПе) §аз т йуе ге§юпз т 

*Ье пог*Ь-еаз* ог*Ви1§апа Ьауе гезикеа т тисЬ Ьие апа сгу га1зеа 

Ьу епу1гоптеп*аНз*з апо
1
 есо ог§аш2а*юпз Тог 1*з ро*еп*1а1 аата§е 

оп *Ье епупоптеп* т *Ьозе агеаз (пзкз ог* зе151шс асйуну апа 

ро11и*1оп ог* 1апа апа ипаег§гоипс1 \уа*егз). 1п
 Т
апиагу 2012 *Ье 

Ви1§апап рагНатеп* сате тогт \У1*Ь а тетогапаит оп *па1 Ьопп§ 

оп зЬа1е §аз ипюзз сотратез у/'йЪ а уез*еа т*егез* т *Ь1з рго"ес* 

ууеге аЬ1е *о ргоуе о*Ьег\У1зе. 

Апотег теазиге *акеп Ьу *Ье §оуегптеп* т *Ье шгесйоп о1*рго*ес*юп 

апа сопзегуа*юп оТ*Ье епупоптеп* \уаз т е ааор*1оп 01*1Ча*юпа1 Есо-

Тоипзт 8*га*е§у тог Ви1§апа (КЕТ8) 2003 апа Ас*юп Р1ап апа Иа*юпа1 

8*га*е§у Тог 8из*атаЬ1е Тоипзт Беуеюртеп* 2009-2013. Ш Т 8 Ьаз 

тарреа ой* *Ье гои*е тог Аеуеюртеп* ог" есотоипзт т Ви1§аНа оуег *Ье 

пех* 10 уеагз. I* оп§та*ез т а питЬег огЧтйапуез Ьазеа оп *Ье егГог*з ог" 

рго*ес*еа агеаз то еп§а§е соттипШез т тоипзт аеуеюртеп* асйунтез 

тзМе апа ои*31(1е рагкз. Мос!е1з тог соттит*у Ьазеа есотоипзт дуете 

'тр1етеп*еа Ьу *Ье Ш1а апа Сеп*га1 Ва1кап 1Ча*юпа1 рагкз шХЪ *Ье зиррог* 

ог" *Ье ВюсНуегзпу Сопзегуа*юп апа Есопотю ОГО\У*Ь Ргсуес*. ТЬе 

Ма*юпа1 Рагкз \уогкт& тоае1 тсюаез ез*аЬПзЬт§ ог* есотоипзт 

рагтегзШрз. ТЬе зиссеззЛп \УОгк ог* *Ьезе раг*пегзЬ1рз Ьаз 1ес! *о *Ье 

етег^епсе ОГ**УУО есотоипзт аззос1а*юпз: КПа Есотоипзт Аззос1а*юп-

8атокоу апа Есотоипзт Аззос1а*юп Сеп*га! Ва1кап-Ка1отог. А пеглуогк 
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01*рго*ес*ес! агеаз Ьаз Ьееп сгеа*еа ЛУЬЮЬ аипз *о епЬапсе *Ье сопзегуа*юп 

апа ргезегуа*юп оГпатге. ТЬ1з пе*дуогк соуегз 541,680 Ьес*агез ог 4.9% 

огЧЬе соип*гу'з *о*а1 *егп*огу. ТЬе аЬоуе з*га*е§у Ь'§ЬИ§Ь*з есо*оипзт аз 

ап 1трог*ап* теапз тог аеуеюртеп* ог* 1оса1 тггаз*шс*иге апс! тоипзт 

уеппдгез т 1ОУУ рори1а*еа ге§юпз. Ьоса1 аитогШез аге аоМзес! то изе 

есотоипзт рго§гатз апс! §гап*з т огаег *о гезиггес* аесаут§ соип*гуз1ае 

ге§юпз апа §1Уе Ви1§апа а сотреййуе еа§е оп *Ье т*егпайопа1 есо *оигз 

тагке*. 
Ригтег оп, т У1елу оТ п.з ишцие па*ига1 гезоигсез, Ви1§апа огТегз 

§геа* оррогшшйез тог шуегзШсайоп огЧЬе Ви1§апап есотоипзт ргоаис*. 

ТЬе пе* 01*3 пайопа1 апа 10 пайдге рагкз, 89 гезегуез, тс1иат§ 17 ЬюзрЬеге 

гезегуез апа 35 тат*атеа гезегуез, 175 рго*ес*еа юсаНйез апа 2,243 

па*ига1 1апатагкз ргоУ1ае атр1е еуМепсе оп *Ье ехсерйопа1 сопсЬйопз 

*Ье соип*гу огТегз тог есотоипзт ргасйсез, еп]оутеп* апа гез*. 

ТЬе Р т п Найопа1 Рагк апа 8геЬигпа Ью-гезегуе аге тсшаес! т *Ье 

ЦНЕ8СО'з \\юг1а Ка*ига1 апа Си1*ига1 Неп*а§е 1лз*. ТЬеге аге а1зо йуе 

\уе*1апа агеаз ипаег *Ье К А М 8 А К Сопуепйоп: Агкийпо, А*апаззоузко 

Ьаке, 8ЬаЬ1а 1аке, Бигапкикк 1аке, апа 8геЬагпа Ьаке. 

Аз есотоипзт 15 ехрес*еа *о Ьооз* тоипзт аеуеюртеп* т §епега1, 

т е то1юлут§ *урез ог* есотоипзт аге зееп аз раг*юи1аг1у зш*аЬ1е юг 

Ви1§апа: 

Ьна \уа*сЬт§: зргт§ апа \ут*ег Ьпат§ *оигз; 

УУПСШТО апа Ьо*апу оЬзегуез: ЬипегЙу апа ага^опйу *оигз, \Уо1уез 

апа уи1*иге тоигз т Еаз*егп Штосюрез; ЬГОДУП Ьеагз. 

тоип*атеепп§ апа *геккт§ ЬоНаауз: госк сНтЬнщ 

кауакт§ 

ап§!е Г1§Ьт§ 

рЬото запш 

саут§ 

Ь"кап§ 
Ьогзе пс!т§ 

Ь'кт§*оигз 

ТЬе Ью-сЬтайс а'уегзйу ог*Ви1§апа т сотЬтайоп АУ1*Ь па*ига1 *Ьегта1 

апа ттега1 зрпп§з 13 зееп аз сопсшсйуе юг есо-тоипзт, зра апа \уе11пезз 

тоипзт. Весаизе ог* п.з §ео§гарЬюа1 розШоп апа сНгТегеп* ЬаЬШн.5, *Ье 

соип*гу Ьоаз*з опе огЧЬе псЬез* ЬюаТуегзпу т Еигоре. Оуег 8 0 % оТа11 

Ьна зрес1ез тЬаЬШп§ *Ье Еигореап сопйпеп* сап Ье зееп т Ви1§апа аз 

*Ье зесопа Ь1§§ез* тщгайоп гои*е ТО11О\УЗ *Ье Ви1§апап В1аск 8еа Соаз*. 

1п ааМШоп, Ви1§апа Ьаз Ьесоте а раг*у *о а питЬег ог* есотоипзт 

рго"ес*з апс! тоипзт ге1а*еа Тогитз зисЬ аз *Ье Пгз* Кайопа! Р о ш т 
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„Есотоипзт, Моип*атз апа Рго*ес*ес! Агеаз - Рагтегз т Ргозрегпу" 

\УЬЮЬ тоок р1асе т Ос*оЬег 2002. 

Отег рго*ес*з \УОГ*Ь тепйошп§ аге аз ю1ю\уз: 

Вюшуегзпу Сопзегуайоп апа Есопотю ОгоМЬ рго"ес*, 2002. 

8есопа РасШс Есопотю Со-орегайоп СоипсП Есотоипзт Р о ш т 

(РЕСС), 8ер*етЬег 9-10, 2004. 

ТЬеМайопа1Епуноптеп*а1 8*га*е§у 2009-2018; 8*га*е§уАсйоп 

Ркп апа 8*га*е§у юг 8из*атаЬ1е Беуеюртеп* (агатт.). 

ТЬе № \ У ТЬгас1ап Оо1с! - ог§ашс гапшп§ апа есотоипзт рпуес*, 

11 Мау, 2011. (А]от* рго"ес* Ьеглуееп Ви1§апа апа те №*Ьег1апаз 

сНзсоуепп§ *Ье ро*епйа1 01**Ье Еаз*ет Шгосюрез апс! ргоу'с!т§ 

оррогшшйез юг аеуеюрт§ ог§ашс Тагтт§, есотоипзт апа
1 

Ьюргоаис*зт *Ье зои*Ь ог*Ви1§апа.) 

Ви1§апап-Огеек рш"ес* *о дуогк юг *Ье ргезегуайоп ог* *Ье 

'Е§урйап уиИше' 16 РеЬшагу, 2012, е*с. 

2012 Тоипзт С1из*ег „ТЬе Огееп Ви1§апа" *Ье пиуог §оа1 ОГ*\УЬЮЬ 

13 *о 1тргоуе *Ье 'та§е огЧЬе 1аЬе1 'Маае т Ви1§апа' Ьазес! оп 

гезрес* юг па*ига1 апа си1*ига1 Ьеп*а§е апс! §епегайп§ оррогшшйез 

юг 1оса1 сопшшшйез - ЛУ тепез, ТОз, §иез* Ьоизез, гатПу Ьо*е1з, 

рго*ес*еа агеаз, ишуегзШез. 
0*Ьег тШайуез аншп§ *о сопзегуе *Ье па*ига1 апа си1*ига1 Ьеп*а§е: 

Раг*1С1райоп т Е Б Е К рго"ес* 
Огееп Ноизе 1\Га*юпа1 Сотреййоп огЧЬе Ви1§апап Аззоаайоп 

юг Апетайуе Тоипзт (ВААТ) апа Ви1§апап 8*а*е А§епсу юг 

Тоипзт гог есо ассоттоаайоп ипаег Е С Е А Т сп*епа юг 

зиз*атаЬ1е тоипзт. 
2009 Уеаг ог* Есотоипзт апа Кига1 Тоипзт т Ви1§апа ЛУЬЮЬ 

тсюаес! а зра*е огтагкейп§ асйуШез *о епсоига§е *Ье аеуеюртеп* 

ог**Ьезе *урез ог* тоипзт т Ви1§апа. 
О К Е Е К Ь О О О Е сегйТюайоп а циаПту тагк а\уагаес! то В & В 

апа* зтаН Ьо*е1з юг тен аи*Ьепйс'*у апа саге то *Ье епупоптеп*. 

АЬГТНЕ1\ГТ1С В11ЬОАК1А - ап таерепсюп* яиаНгу тагк т 

Ви1§апап тоипзт ашагаес! *о ассоттоаайопз *Ьа* о Ш г оп§та1 

атЬ1епсе апа ишцие тоипзт ргоаис*. 

1п *Ье агтогтат ог* *Ье Кайопа1 Есотоипзт 8*га*е§у Ви1§апа Ьаз 

аеуеюрес! ап ех*епз'уе пегдуогк ог*есо апа §ео *гш1з. ТЬе есо *гаПз, ууЬеге 

ууИс1Нге апа юпазсаре зегуе аз а па*ига1 Ьаскагор юг тоипз* асйуШез, *Ье 

§ео *га'1з - ЧУ'*Ь ап етрЬаз"з оп ташта*е патге апа 1аз* Ьи* по* юаз*, *Ье 

Ьеп*а§е *га'1з геа*ипп§ *Ье соип*гу'з си1*ига1апа Ь1з*опса1 Ьеп*а§е ргоУ1с!е 

ассезз *о паидга! апа си!*ига! айгасйопз. 1п *Ье 1аз* уеагз, *Ье есо *гаПз 
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ч 

Ьауе Ьееп §ашш§ т рори1ап*у апа *Ьеу аге тсюаес! т а пехлуогк оТзреааИу 

аеу'зес! снси1аг *гаПз, Ь1к1п§ *Ьгои§Ь Ьеаийш1 апа ууеИ-ргезегуес! агеаз. 

1п*е§га*ес! ууоос!еп з*шс*игез зисЬ аз Ьг1с!§ез, р1а*тогтз апс! патге 

оЬзегуайоп рот*з таке '* роззюю юг у "зпюгз *о У1еуу па*ига1 рЬепотепа 

- §ог§ез, госк югтайопз, дуатеггаНз, зпоуусарреа тоип*ат реакз, 1акез, 
сауез апс! тапу тоге. 

РегЬарз *Ье соип*гу'з рагйфайоп т *Ье Е Б Е К рю"ес* Ьаз Ьееп опе 

огЧЬе тоз* соттепааЬ1е егТог*з *о герозШоп *Ье 1та§е ог*Ви1§апа ггот 

а 1О\У-СОЗ* зип, запа апс! зеа тазз тагке* аезйпайоп *о а с!езйпа*1оп ЛУ"*Ь 

§гееп роНс^ез апа есо-тоипзт ро*епйа1 апа епЬапсе а пайопа1 Ьгапа Ьазеа 
оп патге апа Ьеп*а§е. 

Аз \уе кпо\у, Е Б Е ^ з анп 15 *о Ьпп§ тто юсиз НйТе кполуп аезйпайопз 

уукЬт Еигоре шЬюЬ Ьауе зоте*Ьт§ ишяие *о соттепа *о. 8оте ог**Ье 

оЬ"есйуез ог* Е Б Е И рго*ес* Ьауе а сЬгес* геюуапсе *о *Ье рппс'р1ез оГ 
есотоипзт: 

- з*геп§*Ьеп *Ье у"зюШ*у оТраг*Ю1райп§ аезйпайопз 

зЬо\усазе тоипзт аз аерепаеп* оп *Ье яиаН*у оТте епупоптеп* 
апо" 1оса1 Ьеп*а§е 

- сопзегуе па*ига1 Ьеаи*у апа 5иггоипат§5 

сгеа*е оррогшшйез Тог пе*луогкт§ \У1*Ь о*Ьег соип*пез 

ргоу'ае а р1а*югт юг со-орегайоп, зЬапп§ оГ 1аеаз апа §оос! 
ргасйсез. 

I* 13 УУОГ*Ь пойп§ *Ьа* Ви1§апа'з рагйфайоп т Е Б Е М Ьаз Ьееп 

аскпоуу1еа§ес! оп *Ьгее соип*з. Вею^гаасЬПс т 2008, ВеП*за т 2009 апс! 

*Ье аапит5*гайуе ге§к>п оТ8Шз*га т 2010. ТЬозе Ьауе Ьееп *Ье У У Ш Ш П § 

аезйпайопз АУЬЮЬ Ьез* геЯес* *Ье сЬозеп *Ьете оГте уеаг *о огТег итцие 

тоипзт ехрепепсе т Ипе УУ1*Ь зизгятаЬю раггегпз. 

Тке ВеЬягаЛскгк Коскз - 1п 2008, 1* дуаз а\уагаес! *Ье й*1е оГ 

Еигореап тоипз* аезйпайоп оТ ехсеПепсе т МащШе НегИа%е. ТЬе 

р1асе \уаз а1зо попнпатеа *о рагйараге т *Ье сотреййоп Тог опе оТ*Ье 7 
педу \Уог1а ХУопаегз т 2009. 

ВеШш - 1п 20091* \уаз аууагаес! *Ье й*1е ог*Еигореап Тоипз* Безйпайоп 

оГ ЕхсеПепсе т Ргоигаеа
1
 Агеаз. ТЬе *О\УП 13 а1зо гезресгеа юг Ьозйп§ 

'ТЬе Бапст§ Веаг Рагк' - *Ье 1аг§ез* оП*з кта т Еигоре апа Ьоте то а 

§ГОУУШ§ рори1айоп о^Ъгомт Ъеагз геайу юг ге-асюрйоп т*о \уПсШТе. 

Ке%1опа1 АдтМзггайоп о/ЗПШга - т 2010 1* дуаз попипагеа 

Еигореап Тоипз* Безйпайоп оГ ЕхсеПепсе т АдиаНс Тоипзт. ТЬеге аге 

тапу есо *гаПз огТепп§ оррогшшйез юг Шкегз *о еп"оу *Ье зштоипат^з. 

ТЬе г!зЬт§ уП1а§е оГТиггакап 15 аИуе \У1*Ь юп^-ргезегуеа 1оса1 сиз*отз 
апа

1
 п*иа1з. 
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Ехатрюз оГ §оо<1 есотоипзт ргасйсез ш Ви1§апа 

1п 2008, тпе зпез у^еге поттагеа юг*Ье 'Огееп Ьос!§е' 1аЬе1. 8рес1а1 
гесо§пШоп луаз §"уеп т *Ье са*е§опез юг 'Ьозр'*а1пу',

 ь
агсЬг*ес*иге' (*Ье 

уШа§е 01*ЬезЬ*еп), тои*з*апсПп§ соокт§ изт§ ог§ашс ргоаис*з' (УШа 
Кюек), 'ргезегуайоп оНоса! ггааШопз' (БезЬка §иез*Ьоизе) апа 'юса! 
шШайуе юг зизгятаЬю аеуеюртеп*' ТЬе Тота Но*е1 т *Ье ге§юп ог" 

8Нуеп Ьесате *Ье \утпег огЧЬе Огееп Ьоа§е §гапа рпге. 
НасУ 1 УеНпоу 1пп „ РЕКЕК1ТЕ' 13 а §ооа сазе т рот*. I* 'з Ьазеа т 

а шга1 агеа \У1*Ь а юсиз оп яиа1ну апо" аи*Ьеп*Ю1*у. I* зЬолусазез 1оса1 
соттипну еп§а§етеп* аз '* *гатз апа етрюуз 1оса1 з*агТ. ТЬе тп 15 Ьет§ 
гип аюп§ зиз*атаЬ1е Нпез: 1* изез 1оса1 та*епа1з апа сгагТз апс! ргезеп*з 

оррог*ипШез *о ехрюге апа ипаегз*апа 1оса1 \уау ог*Пю апа ситаге. ТЬе 

изе о!* 1оса1 *ие1, гесусНп§ те*Ьоаз апа есо *гапзрог* УУ1*Ь гего юо*рпп* 
зисЬ аз Ьюусюз апо* Ьогзе пат§ епЬапсе *Ье оуегаИ §гееп ехрепепсе юг 
У131*огз. ТЬе р1асе соттепаз гига1 зхую агсЬкесгше апо* Ьоте§гоууп, 
ог^атс апо" 1оса1 ргодисе. ТЬе юоо! 15 соокеа

1
 оп зро*изт§ ге§юпа1 гес1рез 

апа 1п§геа1еп*з. ТЬе §иез*Ьоизе орега*ез т с1озе рагтегзМр \У1*Ь о*Ьег 

1оса1 еп*гергепеигз. I* Ьаз а1зо ]отеа *Ье * Аитепйс Ви1§апап (ЗиаН*у Магк' 
т ап а**етр* *о а15*апсе 1*зе1Г Ггот сЬеарег апа 1езз аи*Ьеп*ю 

ез*аЬИзЬтеп*з
2
(СЬг13 Соорег). 

ТЬеге аге о*Ьег Ви1§апап ТОЛУПЗ зисЬ аз Вапзко, Каююг, ОаЬгоуо 
апа Кагю§ УУЬЮЬ пигшге *Ье §гееп сопсер* апа Ьеаг *Ье §гееп 1аЬе1. ТЬе 
Н**1е *О\УП ог* К а ю ю г Ьаз Ьееп зиссеззги1 т аеуеюр1п§ г*зе1Г аз ап есо 

тоипз* Аезйпайоп *Ьгои§Ь еп§а§т§ *Ье 1оса1 соттиппу. (8ее У1г*иа1 

Сопюгепсе, зрпп§ 2005 Каююг: 1з Есотоипзт па*ига1 *о Ви1§апа?) I* 13 а 

з*аг*т§ рот* юг а Ь1кт§ *°иг то *Ье Ь1§Ьез* ууагегШт Ви1§апа, саИеа 
Ргазкаюто апа *Ье 'уУТпге Шуег' есо *гаП. ТЬе ТОУУП отТгуаупа \уаз опе 
оГте йгз* *о Аеуеюр аюп§ &гееп Ппез: зерага*е ууаз*е а'зроза1, §гееп 

агсЬпес*ига1 апа Ьшю!т§ з*у1ез апа епег^у еШсаепсу Ьауе 1оп§ Ьееп таае 

арпопгу. ТЬе 1оса1 зсЬоо1 оГу^ооасагут§ зиррог*еа Ьу *Ье 1оса1 типю1ра1'*у 

апа В А К Е Т ргоУ1аез *гатт§ т зоте *гааплопа1 1оса1 зкШз апа 

сгайзтапзМр зисЬ аз юопо§гарЬу, ратйп§, гезтогайоп апа ро**егу. 

ТЬе тете 'Есотоипзт' Ьаз Ьееп гесиггеп* т тоипзт скззез юг *Ье 

1аз* соир1е ог*уеагз. ЬГзиаПу 1* зригз а1зсизз1опз аЬои* зиз*атаЬ1е аеуеюртеп* 

апа ЬоУУ то ри* зизгатаЬю рппс'р1ез т*о ргасйсе Ьи* *Ье юсиз 'з а1 \уауз оп 

Ви1§апа, ипаегр1ппт§ егТоггз апа асЬюуетепгз т Илз агеа. 

2
 Кеу РоИсу Спа11еп§ез апа

1
 Иееаз т ЗирроП: оГАИегпаиуе Тоипзт Оеуеюртеп! т 

Викала, СЬпз Соорег. 
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ч« 

I* 13 еззепйа1 *о зау *Ьа* *Ье ргезеп* з*иау 15 Ьазеа оп гезеагсЬ аопе 
Ьу ВасЬеюг апа Маз*ег'з Бе§гее тоипзт з*иаеп*з УУЬО зшалес! Низ 
рагйсикг зес*ог ог" тоипзт апа ргезеп*еа тен гтагп^зт с1азз ог *Ьгои§Ь 
а рго"ес* \уогк. N0* зигрпзт^гу, тен йпат§5 Ьауе Ьгои§Ь* тто юсиз те 
Ьи§е па*ига1 гезоигсе оиг соиптгу аЬоипаз т. 8*иаеп*з ипсоуегеа 1оп§ 
юг§о**еп пжПйопз, 1оса1 юзйуа1з апа сизтотз *Ьа* Ьауе Ьееп сЬепзЬеа 
апа ргезегуеа Ьу зоте гето*е соттипШез т *Ье КЬоаор1 апа Рит 
тоип*атз \УЬЮЬ §1Уе еу1аепсе ог* *Ье \уау оГ Ню, сгайз апа сиз*отз оГ 
*Ьезе соттипШез. I* 13 У\ЮГ*Ь теп*юпт§ *Ье у^еН-ргезегуеа кикеп п*ез т 
Регшк, *Ье *Ьгошщ ог* *Ье сгозз оп 8*

 Т
оЬп *Ье Варйз* Бау т *Ье пуег 

Типова (*Ье *ОЛУП оГКаююг) \уЬеге 1оса1 теп т ю!к созштез аапсе Ього 
т *Ье соМ пуег луагегз, *Ье пезйпап пжПйоп ог"аапст§ оуег Нуе етЬегз 
т *Ье 8*гапа̂ "а тоип*ат, ЬеНеуеа *о Ье а зиЬНте тап"юз*а*юп огТакЬ 
(*Ье аапсегз саггу *Ье юоп от" 8* Копз*апйп апа Неюпа), *Ье Ьагагкза 

юз*1Уа1 ЛУЬЮЬ се1еЬга*ез *Ье Ье§тшп§ 01*зргт§, ОаЬгоуо юзйуа1 отпитоиг, 
*Ье КорпузЬгкза ю1кюге юзйуа1 апа тапу о*Ьегз. Аг§иаЬ1у, *Ье гезеагсЬ 

Ьаз Ье1реа тсгеазе з*иаеп*з ау̂ агепезз ог**Ье соип*у'з Ьеп*а§е, гесо^шге 
тек гоо*з апа юз*ег а си1*ига1'аепй*у. I* Ьаз а1зо геуеаюа з*иаеп*з ро*епйа1 

то ао Ро>уегРот* ргезеп*а*юпз агоипа тен рго"ес* \уогк апа еуа1иа*е 

тен регюгтапсе а§атз* а ргезеп*айоп зкШз Пз*. 
ТЬе сопсюзюп раг* ог* ту рарег ргезеп*з а зиттагу оТ есотоипзт 

аеуеюртеп* т Ви1§апа апа *Ье егТес* к Ьаз Ьаа оп 1оса1 апа Ьоз* 

соттипШез езрес1аПу т агеаз *Ьа* 1а§ ЬеЬта т т е к есопотю 

аеуеюртеп*. I* а1зо а1тз *о ипаегрт *Ье асЬюуетеп*з т *Ье агеа оТ* 

есотоипзт апа ЬщЬИ^Ь* *Ье тоз* 1трог*ап* азрес*з *Ьа* зЬолусазе Ви1§агап 

есотоипзт. 

8о, то зит ир *Ье егТес*з оГЕТ оп тоипзт аеуеюртеп* т Ви1§апа 
ууе сап зау *Ьа* к Ьаз Ье1реа: 

геу1уе зоте *гаакюпа1 аг*з апа сгагТз 

тзйИ 1оса1 рпае апа етроууег Ьоз* соттипШез 

епЬапсе *Ье аЬПШез ог" 1оса1 реор1е аз юагпегз апа ргоу1ае *Ьет 

УУ1*Ь а юсиз юг *Ье гитге. 

тсгеазе зос1а1 апа есопотю з*геп&*Ь оТ1оса1 реорю зо *Ьа* *Ьеу 

сап зее тен* ро*епйа1 апа Ье ргоасйуе 1п тек асйопз. 

§1уе пзе то а пе\у *уре о^ассоттоаайоп ипкз 

сгеа*е есо *гаПз *о арргес1а*е *Ье рЬузюа1 Теагигез ог"*Ье 1апазсаре 

- еаиса*е *Ье *гауеюг то *геа* *Ье епукоптеп* т а гезропзюю \уау 

Мау Ье Низ 13 *Ье п§Ь* йте то тепйоп *Ье тШайуе оТ *Ье № У ^ 

Сикиге Роипаайоп апа тек рго"ес* „ТЬе АЬапаопеа г\юг*Ь\уез*" УУТПСЬ 

а1тз *о р1асе т *Ье юсиз оГаггепйоп оИ апа аегеИс* ошкИп^з апа юп§ 
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аезегтеа рксез Ьу Ьпп§т§ *Ьет *о Пю т рюШгез апа рЬо*о§гарЬз, ю11о\ут§ 
а зсеп1с гои*е т *Ье поПЬ-луез* огЧЬе соип*гу. ТЬезе лукЬегеа, сштЬПп§ 
аоу/п ЬиПат§з еуоке зууее* апа ЬШег тетопез т *Ье т ю а ог**Ье Нут§ 
апа уе* теу сап оЯег оррогшшйез юг аеуеюртеп* ксопуепеа ог изеа 
аз а па*ига1 зе*йп§ юг аг*з апа сикиге еуеп*з. ТЬиз а с1аззю §икаг сопсег* 
\УП1 Ье з*а§еа т ап оШ аеТипс* пипе пеаг *Ье уШа§е ог" СЬегуизткза, 
Моп*апа ге§юп, сЬозеп юг те ехсер*юпа1 асоизйс циаНгу ог"*Ье р1асе 
Ьет§ а па*ига1 атрЬкЬеатге. ТЬе уШа§е от*УагзЬе*5 15 уе* апо*Ьег р1асе 
гоотеа Ьу те сатега УУЬЮЬ сап Ье т е юсиз 01* геаеуеюртеп*. 1п *Ье 
Ье§тшп§ о И О * сеп*игу УагзЬе*5 изеа *о Ье а рори1аг зра ге50г*, Ьоа5*т§ 

*Ье йг5* Ви1§апап са5то. ТЬе Ь ш Ш т ^ ог"*Ье ою са5то соик! 5*П1 Ье огизе 
ксопуегтеа апа таае тто ап аг*з уепие, еуокт§ Мзтопс зепйтеп* апа 

рйае. 
То лугар к ир, КЕТ8 Ьаа по* опгу ргоу1аеа *Ье §ик1еНпе5 аюп§ УУЬЮЬ 

*о аеуе1ор Ьи* к огТегеа гге5Ь оррог*итйе5 юг есопотю туе5*теп* апа 
рпуа*е апа риЬНс 5ес*ог ге1айоп5Ь1р5. Есотоипзт ргоуеа то Ье У1аЬ1е оп а 
1оп§ *егт Ьаз1з аз *Ье опгу *уре ог* тоипзт УУЬЮЬ а1тз *о Ье т Ьагтопу 
\укЬ *Ье епукоптеп* апа Ье гаропзюю то к. уУЬа* 15 тоге, есотоипзт 
рго§гатз 5егуеа *о Ьоо5* \уте тоишт ЛУЬЮЬ т УЮУУ огЧЬе гауоигаЬю 
сПта*е апа сепШгу 1оп§ ггааШопз т \утетакт§ Ье1реа ге§епега*е 
Ьгаак1опа1 \уте§гоуут§ ге^юпз апа агауу туе5*теп*5 Ьу рпуа*е 
еп*гергепеиг5.1п а 5ншТаг ууау есотоипзт епсоига§еа *Ье пзе ог* а пе\у 
*уре ог"ассоттоаайоп ишгз асгозз Ви1§апа зисЬ а5 гагт Ьои5е5, гапсЬез, 
§гееп юа^ез апа §иез* Ьоизез, зтаИ гатПу-гипЬо*е1з. ТЬе 1аеаог"изт§ 
ог§ашс ргоаис*з \уаз етЬгасеа Ьу а питЬег ог" рпуаге еп*егрпзе5 апа 
1па1у1аиа15 \УЬО \уеге еа§ег *о ехсЬап^е ехрепепсе апа зЬаге §ооа ргасйсез 
т §ГОУУ1П§ ог§ашс сгорз (тооп р1апйп§ те*Ьоаз, е*с.) апа ог§апю 
§агаеп1п§. N0* зигрпзт^гу, *Ье питЬег ог*па*иге апа Ь1кт§ *оигз тоок огТ 
1п а Ъщ ууау езреиаИу \укЬ *Ье тоге а1зсегшп§ аотезйс тоипзгз. В А А Т 
егТог*з *о еаиса*е *гауе1егз УУЬО ипаег*аке а У1зк *о па*ига1 апа рго*ес*еа 

агеаз зеетз *о Ьауе р1ап*еа зееаз. I* аеуеюреа а тоге гезропзюю 

арргоасЬ тоууагаз оиг па*ига1 гезоигсез Ьу рготойп§ есо ргасйсез зисЬ. 

аз гесусПп§ ог" та*епа1з, епег§у еШсюпсу, ууа*ег сопзегуайоп, зраппв 

изе ог* поп-гепеууаЬ1е гезоигсез, изт§ *гапзрог* \укЬ гего юо*рпп* е*с. 

Есотоипзт тШайуез епсоига§еа *гатт§ оТ 1оса1 реорю апа *Ьен 

еп^етеп* т *Ье 1оса1 есопоту. Ву сгеайп§ }оЪ оррогшпплез апа 

етрюутеп* юг 1оса1 реорю к Ье1реа ге^епегаге *Ье есопоту оГа ге§юп 

ууЬПе а* т е зате йте реорю Ьесате тоге ргоасйуе, зепзилгеа *о а 

ро*епйа1 *Ьеу пееа *о ехрюк Ьу *Ьетзе1уез. 
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КеГегепсез 

1. Аппиа1 Тоип5т Керог*т§ Тетр1а*е, 2011 

2. Акегпайуе Тоип5т т Ви1§апа: а"уег51Гюа*юп апа 5из*атаЬШ*у, 

№сЬо1аз Уа§юшз 

3. Майопа1 Есо-Тоипзт 8*га*е§у, 2003 

4. Кеу РоИсу СЬа11еп§е5 апа № е а 5 т 8иррог* ог" Акегпайуе Тоип5т 

Беуеюртеп* т Ви1§апа, СЬп5 Соорег 

5. Ви1§апа Кеуюлуз Кайопа1 Есо-Тоипзт 8*га*е§у, поутке.сот, 8ойа 

№ Л У З А§епсу 

6. Е11 Тоипзт РоПсюз - М а т Еигореап Сотппззюп Ьнйайуез 

7. У1г*иа1 Сопюгепсе, зрпп§ 2005 Каююг: 1з Есо*оипзт па*ига1 *о 

Ви1§апа? 

8. Е Б Е № ргс"ес* рге5еп*айоп 

9. Ь**р.7/ес.еигора.еи/еп*егрг15е/5ес*огз/*оиг15т/еаеп/у^Ьа*-15-еаеп/ 

1паех_еп.Ь*т 

10. Ьйр://уууууу.у151*гЬоаорез.сот 

11. Ь**р:/Муу\у.тое^.§оуегптеп*.Ь§/есо*оиг1зтюгит/аос5/па*1опа1_ 

з*га*е§у 

12. Ь**р://\у\уду.еп.Ьаге*-Ь§.ог§ 

13. Ь**р://у\̂ уу̂ .есо*оиг1зт.ог§ 

14. Ь**р://21§2а§Ь§.сот 

15. Ь**р://аЬапаопеапог*Ьу^е5*.Ь1о§5ро*.сот 
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ДИНАМИЧНИ ПРОЦЕСИ В ДЕЛОВИЯ ДИСКУРС 

Ст. преп. Мимоза Тодорова 

Икономически университет - Варна 

Целта на доклада е да представи някои динамични процеси, про
тичащи в деловия дискурс, промените, свързани с тях и съществува
щия научен опит в разглежданата проблематика. Поради невъзмож
ността в рамките на изложението да се обхване цялата многоизмер-
ност на деловия дискурс, ще ограничим наблюденията и обобщения
та си в рамките на собствено деловия (административния) и бизнес 
регистъра на деловата кореспонденция. Щ е се спрем на тенденциите 
в прагматико-комуникативен план, които обуславят лингвостилистич-

ните промени, като лексико-семантичните трансформации, иновации 
и пр. процеси не са предмет на настоящия доклад. 

Направените изводи не претендират за всеобхватност и универ
салност, но определено са повод да се преосмислят някои аксиома
тични положения относно природата и признаците на деловия дискурс, 
и да послужат в по-нататъшната работа по хармонизиране на ресур
сите на деловата кореспонденция в духа на новите изисквания. 

Във функционално-генетично отношение деловият дискурс се 
детерминира от екстралингвистични фактори и имаманентно езикови 
антиномии („система - функциониране", „обективно - субективно", 
„контролирано - неконтролирано", „стихийно - рационално"), в резул
тат на чието действие се изгражда неговият ресурс за функционира

не. Без претенции за пълна изчерпателност можем да определим де
ловия дискурс като когнитивни комуникативно-прагматични образци 

на речево поведение, протичащи в определена социална и културна 
институционална сфера. Деловият дискурс като пространство за реа

лизация на езиковите структури е многопластов, той се репрезентира 

чрез деловите текстове, свързва се с тяхната комуникативна насоче

ност. Системообразуващ признак на деловия дискурс е институцио-
налността, която представлява комплекс от лингвокогнитивни моде

ли, стратегии, и обуславя едни от неговите най-важни конститутивни 

качества - официалност, стандартизираност, нормативност. Прагма

тичните области на деловия дискурс имат свой адресант и адресат, 

ситуации на взаимодействие, интенции, цели на комуникация и стра

тегии за тяхното постигане, характеризира се със специфична конфи-
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гурация на социалните роли на комуникантите, ситуативния контекст, 
равнището на формалност/неформалност и др. В този смисъл основа
телна е тезата на Буркитбаева, че „всяка делова общност притежава 
определена комуникативна практика, която е относително стабилна, и 

в своята дейност използва специфичен набор от текстове и включва 

определен брой участници"
1 

Полевата структура на деловия дискурс е широкообхватна, не

говите граници е трудно да бъдат определени - от прекалено широко

то разбиране на този феномен като всяко извънбитово и извънхудоже-

ствено общуване до ограничаването му в рамките на деловата корес

понденция. 

Споменахме, че предмет на настоящото изложение са съвре

менните тенденции и промените в деловия дискурс, ограничавайки се 

в рамките на деловата кореспонденция. Като медиатор на деловата 

комуникация можем да я определим като система от стандарти за 

писмено делово общуване, които включват както формите на различ

ните видове документи, така и съответстващите им начини за речево 

изложение. 

Деловият дискурс включва различни регистри, жанрове, харак

теризиращи се със свои лингвостилистични особености, структура на 

текста, съдържание. 

Динамиката в конситуацията, изразяваща се в промяна на праг

матичните цели и на комуникативните намерения, в промяна на кон

фигурацията на социалните роли и пр. води до директни трансформа

ции в езика като система, в ресурса от изразни средства, в речевото 

поведение. Процесите и детерминираните от тях промени, които се 

наблюдават в деловия дискурс, протичат под влиянието на следните 

екстралингвистични фактори: 

1. Динамично променящите се социално-икономически условия. 

Една от предметните области на деловата комуникация - биз

несът е от най-значимите сфери на обществения живот. Таки

ва характеристики на комуникативния процес като стратегии 

и тактики, пораждане и разбиране, субекти на общуването, со

циални норми изпитват директно динамиката на социално-ико-

номическите промени. 

2. Бързата и стремителна експанзия на съвременната делова об

щност във всички области на обществено-икономическия жи

вот. Тя задава когнитивните структури и „определя деловия 

дискурс като социо-лингвистично явление, диктува стратеги-

1
 Буркитбаева, Г. Г. Деловой дискурс: онтология и жанрьг. АлматькФмлим, 2005. 
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йте и тактиките на социалното взаимодействие между соци

алните групи и индивидите"
 2 

3. Интеграцията на България към европейската и световната ико

номическа общност. 
4. Бурното развитие на информационно-комуникационните тех

нологии и приобщаването на страната ни към международно

то информационно пространство. 

5. Влиянието на англоезичнататрадиция. 

Протичащите промени ще разгледаме в два аспекта: 

1. По отношение на комуникативно-функционалната същност на 

деловия дискурс и 
2. По отношение на жанровата структура на деловата кореспон

денция. 
Дефинитивно официално-деловият дискурс се характеризира със 

стабилност, консервативност, затвореност, регламентирано ст. Специ

фичните характеристики на текстовете на деловия дискурс са висока 

информативност, стандартизираност, унифицираност, точност, недо

пускаща друго тълкуване, отсъствие на емоционални и експресивни 

елементи. Динамиката на времето задава нови параметри и диспози

ции, които засягат областта както на смислово-информационното 

съдържание, така и формалната, структурна страна на деловите тек

стове. В зависимост от комуникативната ситуация, от жанровата оп

ределеност основните комуникативни функции на деловия документ 

- информативна, убеждаваща, оценъчна, могат да се окажат в силна 

или слаба позиция, което обуславя избора на речеви тактики и подбо

ра на езикови средства. В тази връзка редица лингвисти отбелязват 

активни процеси на разколебаване на езиковите норми, на взаимно 

проникване на стилове, на смесване на книжно и разговорно начало. 

Въпреки, че в деловия дискурс информационният елемент преобла

дава, той не е ограничен само от задачите на информирането. Преда

ването на информация се съпътства и от друга важна цел - въздей

ствието, което натоварва документалните текстове с нов функциона

лен смисъл. 
Все повече лингвисти защитават тезата, че съвременното дело

во писмо не само трябва да предизвиква интерес, то трябва да сти

мулира към действие, да поражда впечатление на взрив. За основа на 

комуникативно-функционалния подход те издигат персуазивността, т.е. 

въздействието на адресанта върху менталната сфера на реципиента. 

2
 Ширяева, Т., А. Когнитивное моделирование институционального делового дис

курса. Краснодар, 2008. 
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Според последователите на учението на М. Бахтин
3
 това е основната 

функция на деловите жанрове. Те разглеждат документа като основ

но понятие в деловия дискурс и подбудител към действие. Гурьева
4 

обединява деловите текстове в три комуникативно-интенционални 

комплекса: информативни, подтикващи към действие и стимулиращи 

развитието на отношенията. В зависимост от характера на предава

ната информация авторът диференцира деловите текстове на тексто

ве с негативна, положителна и отрицателна информация, като предла

га различни планове за продуциране на текстове в зависимост от това 
деление. 

Според немалко специалисти активни са тенденциите към диа-

логичност, засилване на личностното начало, присъствие на емоцио

нални и експресивни моменти. Тези признаци могат да се открият най-

често в деловите писма, уреждащи бизнес отношения, рекламните 

писма, мотивационните писма, свободните оферти, в сравнително но

вия жанр - брачен договор. Прояви на рекламност, емоционалност, 

засилен въздействащ елемент се наблюдават в документи, които те-

матично-ситуационно са свързани, но се отнасят към полярни жанро

ви разновидности - регламентирания и стандартизиран договор, 

въплъщаващ традиционните особености на деловия стил, и граниче

щата с публицистическия стил оферта. Целта на емоционално-оценъ-

чните „включвания" е по косвен път да се въздейства на партньора, 

като се подчертава значимостта на сделката, отговорността на една 
от страните, предаване на косвен комплимент и др. 

Друга тенденция, която е характерна за управленската, (адми

нистративна) сфера, както и за комплекса от документи във външна

та търговия е ускореният процес по оптимизиране и усъвършенстване 

на основата на стандартизацията, унификацията и трафаретизацията. 

Чрез тях се постигат комуникативна точност и яснота като признаци 

на деловите текстове, изразяващи се в съдържателна експлицитност, 

висока степен на свързаност, неутрална тоналност. Все по-широко в 

употреба навлизат типовите образци на документи. В този смисъл 

интерес представляват тезите на Шварцкопф
5
, който диференцира 

текстовите норми, приложими към различните видове документи, по 

признака „строгост/гъвкавост" и предлага три типа текстове: обра-

3
 Бахтин, М. М. Проблема речевьгх жанров.М, Искусство, 1986., 

Гурьева, 3., И. Речевая коммуникация в сфере бизнеса: к созданию интегративной 

геории: На материале текстов на русском и английском язмках. Краснодар, 2003. 

Шварцкопф, Б. С. Официально-деловой язьгк. Культура русской речи и зффектив-
ность общения, М., Наука, 1996. 
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зец матрица, образец модел, образец схема, като най-строги са нор
мите при текстовете матрица - при тях реквизитите, тяхната после
дователност, пространствената организация на елементите на дело
вите документи са строго фиксирани, а за променливите (допълни
телни) елементи на текста са предвидени празни полета. По отноше
ние на тази тенденция специалистите са единни в мнението си, че е 
задължително разработването на междуведомствени трафарети на 
документи на основата на точен, информативно наситен, унифициран 
и стандартизиран език. 

Осезаемо е влиянието на англо-американската документална тра
диция върху деловия дискурс на всички страни от бившия социалисти
чески лагер. За английските делови текстове е характерен имплицит
ният характер за въздействие върху адресата, което се проявява в из
ползването на пасивни конструкции, косвени речеви обороти, докато за 
американския вариант са характерни по-голяма степен на неофициал-
ност, оригиналност на композицията чрез употреба на емоционално-ек-
спресивни елементи, туширана категоричност на изказа, която неутра
лизира комуникативния дисонанс. Влиянието се проявява в: 

по-голяма свобода при избора на структурни и графически 
средства (препоръчани два композиционни модела за разпо
ложение на реквизитите, свобода на избора при използването 
на номерации или булети, разни видове шрифт при подчерта

ване на смислово важните моменти); 
засилване на въздействащата сила на деловото писмо; 

изтъкване на личностното начало; 
- присъствие на етическа модалност, чрез която се постига по

ложителна емоционална тоналност, даже в такива „конфликт

ни" текстове като писмата рекламации. 
По отношение на промените в жанрово отношение - протича 

процес на обогатяване на жанровата и вътрешножанровата структу

ра-непрекъснато се появяват нови жанрове: рекламно писмо, писмо 

презентация, обогатяват се видовете договори, официалните интер

нет сайтове на управленските органи, държавните и търговски орга

низации, професионалните профили, електронната кореспонденция -

най-перспективното направление в деловата кореспонденция и дело

вия дискурс. Все още подлежат на конкретизация статусът и регла

ментацията на електронното писмо. Електронната кореспонденция 

предлага богат материал за задълбочен анализ на логическата и струк

тура, комуникативните функции, композиционната организация, линг-

востилистичните особености. 
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Накрая ще се спрем на едно интересно и по презумция извънси-

стемно за деловия дискурс явление - „ентропията" или нееднознач

ността, която се наблюдава в практиката на международните външно

икономически бизнес отношения. Нееднозначността се определя като 

особеност на възприятието и свойство на текста, приема се за вътреш

но присъщ признак на художествения текст (не е чужда и на диплома

тическите текстове). Една от основните категории на деловите тек

стове е еднозначността, но някои жанрове в деловата комуникация 

имплицитно съдържат неопределеност. Освен това ентропията се оказ

ва важен и действен инструмент в процеса на управление на фирмата 

и по-конкретно в системата от антикризисни мерки. 

Воскресенский
6
 определя нееднозначността като свойство на 

гекста, което поражда последователна вариативност в ситуационен 

план и интерпретационна вариативност в смислов план. Тя може да 

бъде ситуационна и езикова (проявява се при превод на делови пис

ма). Нееднозначността се обуславя от условията на икономическата 

реалност - много често се налага да се „наруши" комуникативната 

норма, да се отстъпи от комуникативните стандарти в името на успе

ха на фирмата. 

Причините за използване на нееднозначността са: 

1. Рационален мотив - при възникване на кратковременни кри

зисни моменти се прибягва до използването на нееднозначни 

конструкции, които дават възможност за завоалиране на съще

ствуващо затруднение, на възникнало противоречие, да се от

влече вниманието на партньора в конфузни ситуации; така да 

се представи нееднозначно противоречието, че впоследствие 

ца се интерпретира най-благоприятно в полза на адресанта. 

2. При нормализиране на отношенията между партньори в мо

менти на заплаха от възникване на криза в отношенията. 

3. Мотив на поливариантността - от гледна точка на етиката 

нееднозначността е приложима, защото когнитивната „обра

ботка" на текста протича избирателно и реципиентът може 

сам да избира върху какви отделни умозаключителни фраг

менти да се съсредоточи и кои да неглижира. По този начин 

адресантът снема отговорността за възприемането и разби

рането на писмото от страна на адресата. 

Импликацията на нееднозначността се постига по няколко начи

на и стратегиите, които се прилагат в кризисни моменти, са следните: 

6
 Воскресенский, И. В. Неоднозначность в деловой коммуникации, Тверь, 2007. 
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1. „Нулева реакция" - постига се чрез изпращане на съобщения 

от вида „Не получихме вашето писмо", „Не получихме нищо, 

изпратете ново писмо" или изпратеното писмо засяга друг 

въпрос, а не проблемния. 
2. „Пълна неяснота" - целта е да се създаде илюзия, че се под

държа контакт, а в действителност се прикрива отсъствието 

на усилия да се реши определен въпрос: „Сега работим по 

този въпрос" „Сега сме в процес на разглеждане на този 

въпрос". Към тази стратегия се отнасят и случаите на литота 

- фразата "Не можем да твърдим, че в близко време въпросът 

ще бъде решен" всъщност, снема отговорността от адресата. 

3. Употреба на клишета, перифрази - напр., „Възникнаха опре

делени обстоятелства", „Определени резултати, постигнати от 

нас, показват, че..." и пр. 
Според автора на езиково равнище най-голям потенциал за имп-

ликация на „ентропията" притежават евфемизмите, абревиатурите, 

страдателните конструкции, условното наклонение, синтаксическото 

усложнение. 
В заключение можем да кажем, че е необходима допълнителна 

работа по систематизиране на новите реалии, свързани с промените в 
еволюцията на деловия дискурс, за да бъдат ресурсно осигурени с ме

тодическа и справочна литература всички заинтересовани слоеве - от 

учащите се до служителите в държавни и корпоративни структури. 
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КОНЦЕПТЪТ „БЕДСТВИЕ" И НЕГОВАТА 

АКТУАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ 

Ст. преп. Таня Атанасова 

Икономически университет-Варна 

Интересът към изследванията за същността на концепта и към 
разработване на лингвокултурологични проблеми на база „концепт" 
непрекъснато нараства. Същевременно могат да се отбележат твърде 
разнообразни трактовки на концепта „концепт" както в исторически 
план, така и в съвременната лингвистика. Появил се през 1928 г, той 
е определен като „продукт (създание) на мисълта, което замества в 
мисловния процес неопределено множество предмети от един и същи 
род"

1
. Едно от най-популярните определения на концепта е дадено от 

Ю . С. Степанов: „Концептът е концентрирана същност (еманация) на 
културата в съзнанието на човека, видът, в който културата навлиза в 
менталния свят на човека, от друга страна, концептът е онова, чрез 
което човекът - обикновеният, редови човек, не „творецът на култур
ни ценности" - сам навлиза в културата, а в някои случаи и й влияе."

2 

Според В. А. Маел ова
3
 могат да се посочат следните инвариантни 

признаци на концепта: 

„- гова е минимална единица на човешкия опит в неговите иде

ални представи, която се вербализира с помощта на думата 
и притежава полева структура; 

- това са основни единици за обработка, съхраняване и преда
ване на знания; 

- концептът се характеризира с подвижни граници и конкретни 
функции; 

- концептът е социален, неговото асоциативно поле обуславя 
прагматиката му; 

- това е основна клетка на културата." 

Концептите могат да се разглеждат като идеални абстрактни 
единици, с които човекът оперира в процеса на мислене. Те отразяват 

1
 Аскольдов, СА. Концепт и слово // Русская словесность: Антология. М, 1997, с. 267. 
2
 Степанов, Ю.С. Константа: Словарь руеской культурм. Опнт исследования. - М., 

1997. пир ://рпПо1о§05.пагос1.ги/сопеер1У51ерапоу-сопсер1.п1т 
3
 МасловаВ. А. Введение в когнитивную лингвистику. Учебное пособие. М 2004 с 
46-47. 
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съдържанието на опита и знанието, на резултатите от цялата дейност 

на човека в процесите на познание на заобикалящия го свят. Пред

ставите за света се отразяват в лингвокултурния концепт, който нами

ра различни способи за изразяване в езика. 

Един от централните феномени на която и да е национална кон-

цептосфера е концептът „природни явления", който може да се опре

дели като макроконцепт. Една от доминантните теми на редица линг

вистични разработки е именно описанието на фрагменти от национал

ната картина на света, към които се отнасят и природните-концепти. 

Обект на проучването ни е вербализацията на концепта „бед

ствие" и неговата актуализация в съвременния български медиен 

дискурс
4
. Макар че би могъл да се определи като универсален (инва-

риантен) 

природен концепт, той днес има конотации и в социален план. В 

българското диахронно езиково съзнание се забелязва относителна 

константност в понятийното му съдържание, но по-рано той се е вер-

бализирал чрез други лексеми. Това е обусловено от факта, че: „В 

областта на съществителните с отвлечено значение нашият език 

възприема от черковнославянски и руски език ... съществителни с 

наставка -ие, ... и голям брой съществителни с наставка -ство, 

ствие..."
5
 едва в периода на Възраждането и по-късно, при формира

не на съвременния български книжовен език. 

В речника на Найден Геров
6
 няма отделна статия за лексемата 

„бедствие", тъй като вероятно още не е имала активна употреба. Тя 

присъства само в синонимния ред на лексемата „бедност": Беностъ 

- злочестие, неволя; несчастге, бедствге. От съвременна гледна 

точка в този речник концептът „бедствие" най-точно се вербализира 

от лексемата „беда": Беда - Кога ся случи някакво злочестие, ня

какво зло; напастъ, налетище, пакостъ, беля; беда, несгода, не-

сгодъе. В речник
7
, който отразява по-старо състояние на езика ни по 

евангелски текстове, понятийното съдържание на концепта „бедствие" 

4
 Използваните примери са ексцерпирани от електронни източници през периода 
февруари(51апа

,
аг1пе\У5.сот, Ьезоуе.сот, аш.де/а^/агпсю/, 1пк1.Ьб, 24спа5а.Ъ§, 

аг§итепИ-Ь§.сот, ЗОсюгш.еи, га1а§апе.сот, сарйаЩ, с1пеутк.Ъ& 
зе^аЪ&сот, Ъ§опа1г.Ъ& ЬагтапП-Ь§.сот, уоиШЬе.сот, пч)§пе\уз.Ъ§, гагкпиа.сот, 

Цуепе\У5.Ъ& пейп&.Ь& Ие\У5.Ь& уези\Ъ& ре!е1.Ъ& по\ат.Ь§, тдЬоок.Ь§, п<шт365.сот, 

1УО.Ь§, Упе\У5.Ь§ и др.). 
5
 Андрейчин, Л. Из историята на нашето езиково строителство. 

ппр ://\У\У\У. рготасесюш а. ог§/1а/1 аЗ_8. Ь1т1 
6
 Геров, Н. Речник на българския език. С, 1975. 

7
 Стоянов, Ст., М. Янакиев.Старобългарски език. Текстове и речник. С , 1972. 
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се изразява чрез лексемите: Беда - необходимост, нужда, неволя, 

беда; Моръ - смърт, чума, бедствие. В речници, регистриращи 

съвременното състояние на езика ни, „бедствие" има следното тълку

ване и синонимни редове: Бедствие - природно или обществено 

явление, което се проявява стихийно, неочаквано, с голяма раз

рушителна сила и има тежки последствия за много хора. Сино-

нимен ред с общо значение - случка, събитие, което причинява 

страдания - негиастие, беда, бедствие, напаст, злочестина, не-

срета, злополучие, злощастие*; Бедствие - голямо нещастие, 

което засяга множество хора; напаст
9
; Голяма обществена беда; 

напаст, катастрофа. Бедствие - беда, зло, нещастие, злочести

на, злощастие, напаст, поразия, гибел, съсипия, катастрофа, 
злополука, изпитание.™ 

Смисловото ядро на концепта „бедствие" е представата за реа-

лия (най-често природна) със сериозни, често фатални, последици за 

индивида и обществото, като най-значими в смисловия потенциал на 

концепта са признаците непредсказуемост, стихийност, неконт-

ролируемост, неизбежност, разрушителност. Многото синоними 

и описания потвърждават, че поотделно езиковите средства със сво

ите значения предават само част от съдържанието на концепта. Зна

чението на думата е само опит да се даде обща представа за значе

нието на даден концепт, да се очертаят неговите граници, да се пред

ставят отделни негови характеристики в дадена лексема. 

Причините за актуализацията на концепта „бедствие" в медий

ния дискурс в посочения период са екстралингвистични - редица при

родни явления, опасни, дори взели жертви. Вниманието ни е насочено 

към различната вербална експликация на този концепт, обусловена 

както от субективната индивидуална интенция, така и от обективните 

факти на действителността, които трябва да бъдат назовани. Всички 

обекти, чрез съпоставянето с които се актуализират признаците на 

концепта „бедствие", са базови за познаването му и за непосредстве

ното му възприемане като фрагмент от картината на света. Пътища

та за актуализацията на концепта са: 

- чрез наименование на реалния обект (концептът обективира 

лексемата „бедствие") - В първите часове на бедствието 

се разбра, че стената на язовира се е пропукала още през 

2006 г.; ...това бедствие извади на показ сегашното състо-

8
 Синонимен речник на съвременния български книжовен език, С, 1980. 
9
 Български тълковен речник, С, 1976. 
1
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яние на държавната инфраструктура; Бедствието зат

вори и границите... В резултат на сигматически връзки с 

характер на устойчиви словосъчетания се появяват природ

но бедствие и бедствено положение'. Светът да се готви 

за природни бедствия; обявено е бедствено положение в 

общините Хасковска и Кърджалийска. Може да се посочи 

и употребата, макар и по-рядка, на еднокоренния глагол „бед

ствам" и причастия от него - ...втори ден бедстваха...; бед

стващи в снежна и водна блокада. 

- с помощта на други думи и словосочетания, номиниращи хипони-

ми на лексемата бедствие. Така като репрезентанти на концеп

та „бедствие" в медийното пространство присъстват лексемите 

вода, наводнение, стихия,вълна, г\унами, потоп, сняг, пре

спи, които назовават конкретни реалии и изграждат асоциатив

ното му поле. Водата помете цели села;_ Водата е изкопала ... 

железния път; само до обяд сигналите за наводнения към 

телефон 112 бяха 175; ... сред основните причини за навод

ненията и жертвите при предишните преливания; По пътя 

на стихията потънаха селата...; Не чакайте голямата 

вълна!; Огромни вълни отнесоха и Свиленград; Цунами по 

река Марица скъса дига и заля села; Потоп в Хасковско за

ради скъсана язовирна стена; Потопът продължи и вчера и 

бе още по-унищожителен; Сняг вали в цялата страна; на 

места се образуват преспи и снегонавявания. 

- чрез контекстови синоними - някои от тях имат голяма честота 

и изразяват оценъчна характеристика на концепта „бедствие" 

обогатявайки интерпретационното му поле: Ето защо се стиг

на до трагедията в село Бисер! Няма виновни за трагедия

та ,..; Към драмата в Бисер... се добави обявяването на 

бедствено положение на територията на цяла Южна 

България; Началото на седмицата се превърна в кошмар; 

Прокуратурата разследва причините за катастрофата в 

с. Бисер; Катаклизмите произтичат от предизвикани от 

човека промени...; Пълното безхаберие на властите взе нови 

9 жертви; Престъпната небрежност на институииите у 

нас взе нови жертви. В контекстова синонимия са и термини, 

номиниращи концепта в конкретните му проявления и интезитет 

чрез цветова символика: Днес е обявен червен код в области

те Кърджали и Смолян; в осем области от Западна Бълга

рия... кодът е оранжев, а в останалите жълт. 

В рамките на асоциативното поле на концепта се забелязва се-
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мантична опозиция на мотивиращите го признаци: 

- динамичност, сила, стихийност (с номинативна експликация 

високата вълна, придошлите води, проливен дъжд, над 

три метрова приливна вълна, обилните валежи, прелива

щи реки и язовири, триметровото цунами и т.н. и засиле

на глаголност преливат, заля, връхлетя, опустоши, прииж

да, водите са отнесли, река Харманлийска е излязла от 

дигите, потънаха, водата помете ...е потопила всичко 
по пътя си, стената ...се скъса. 

- принудителна статичност, затвореност, изолация: снежна и 

водна блокада; парализирани от снега; пътищата в стра

ната са непроходими; 600-700 души са в капана на вода

та; Русе е откъснат от света; всички пътища ...са бло

кирани; силният вятър и снегът затвориха всички главни 

пътища; ...са хванати в снежния капан по пътя; грани-

ците ...и пристанищата бяха затворени. 

Тази семантична опозиция е вербализирана дори в рамките на 

едно изречение: Цунами, урагани и снежна стихия парализира 
окончателно България. 

Концептуалната картина на света се променя доста по-бързо от 

езиковата, но именно езикът направлява измененията в понятийните 

представи. От една страна, той формира, а от друга - отразява систе

мата на мисловните образи, представите за обектите на действител

ността. В актуалния слой на концепта възникват нови смиели, атаку

ващи ядрото и предизвикващи изменения. Като промяна в смисловия 

потенциал на концепта „бедствие" можем да отбележим представа

та за бедствието като резултат от човешка дейност или бездействие 

{нерегламентирано изпускане на ... язовир; затлачени решетки 

на дъждоприемни шахти, безотговорността към ничието; не

хайното стопанисване: министерството на водите се ослушва 

като гърмян заек), както и мисленето като за контролируемо явле

ние - правителствата могат да вземат серия от мерки; да на

малят отрицателните последици; да се подготвят за поредица 

от природни бедствия. Концептът се актуализира и обогатен с друг 

признак, който не е отразен в речниковите статии - представата за 

предизвестеност: бедствието е било очаквано; бедствието се по

втаря всяка година; то не бе изненада за институциите; пре

дизвестената от години трагедия; синоптиците предупрежда

ват овреме за опасност от наводнения; така стана при иден

тичното бедствие ... през недалечната 2007 г.; че дигата е в 

окаяно състояние, се знае още от 2006 г.; язовирът се оказва 
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безстопанствен; паническо бягство от отговорност; пропука

ните язовирни стени; ... сума постройки са в разрез със закона 

за водите; има язовири, които не се водят на никого и ги няма на 

картата; неидентифицираните водни обекти. 

Тъй като концептът е цялата съвкупност от знания за свойства

та на денотата, проявилите се в интерпретационното поле на концепта 

„бедствие" семантични опозиции стихийност, неизбежност - пре-

дизвестеност; неконтролируемост - предотвратимост, конт-

ролируемост го допълват с нови конотации в социален аспект: Тра

гедията в село Бисер се разрази по всички канони на безумство

то и немарата; От водоема над с. Бисер изплуваха доста абсур

дни факти и реакции ... потопът да отнесе и тях; опустошител

ната ледена вълна заля грелия телевизионен екран; отговорност

та оттече заедно с мътните потоци на придошлите води. 

Използването на метафори в речта прави възможно разбиране

то на един фрагмент от реалността чрез категориите на друг фраг

мент. През периода на наблюдение и ексцерпиране на езиковия мате

риал се забелязва голяма честота в употребата на метафори на база 

хидроними от асоциативното поле на концепта „бедствие" В този 

случай изборът им е обусловен, от една страна, от качеството им на 

универсален източник за концептуализация на много сфери от човеш

ката дейност, в това число и на социалната, и да конструират свой 

метафоричен концепт. От друга страна, е провокиран от засилената 

актуализация на тази лексика за номиниране на конкретни природни 

реалии. Щ е посочим някои метафори с хидронима „вълна": да яхнеш 

застрахователната вълна; вълна от жалби срегцу вдигането на 

банковите лихви; вълната от бонуси, която ни залива напоследък; 

преди да е дошла лудата вълна от бонуси за европейското първен

ство по футбол; вълната от скандали около вземаните завише

ни бонуси от държавния служители ...; първо изтича някоя ин

формация в медиите, след което се надига неукротима вълна от 

гняв...; в.последната вълна на пламенна защита на личните дан

ни се включиха и декларациите; вълната от негативни комента

ри в интернет ...по темата с бонусите. 

Концептът е посредник между думите и екстралингвистичната 

действителност. Като образувание с многокомпонентна структура 

концептът „бедствие" е значително по-широк от значението на която 

и да е лексема, имаща отношение към неговата вербализация. При 

актуализацията си той запазва информационно-понятийния си компо

нент, включващ най-съществените му признаци, но търпи промени в 

интерпретационното си поле поради възможностите за доосмисляне и 

преосмисляне, дооценяване и преценяване. 

ж
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ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК 

Преп. Светлана Гроздева 

Икономически университет—Варна 

Резюме 

Доминираща цел при изучаването на чужд език е формирането на ко
муникативна компетентност и умения у студентите, които да използват 
езика като средство за общуване в бъдещата си професионална дейност. 
Умението правилно и ясно да се формулират мислите на чужд език е една 
от приоритените цели в процеса на обучение. В настоящия доклад са пред
ставени различни гледни точки — на специалисти по чужд език и на хора, за 
които в изучаването на чужд език няма тайни. 

Едва ли има съвременен човек, който да не се е сблъсквал с труд
ности при изучаването на чужд език. Някои хора ги преодоляват и се 
усъвършенстват, други предпочитат да посветят силите си на области, 
в които постигат успехи и признание. В Европа езиковото разнообразие 

е част от политиката, законодателството и практиките на Съюза от 
самото начало. Поощряването на обучението и на владеенето на някол
ко езика стават основен принцип в образователната политика на общ
ността. А формирането на комуникативна компетентност и умение да 
се използва чуждия език в бъдещата работа е основно изискване в 

подготовката на специалисти наред със задълбоченото изучаване на 

тънкостите на професията. Тогава защо толкова млади образовани и 

ерудирани хора изпитват затруднения в общуването на различен от родния 

им език? Защо не могат да говорят свободно чужд език, преминавайки 
няколкогодишен курс на обучение в училище и университета? 

Способността за научаване на език е основна човешка способ

ност. Езикът и речта са две различни, но не и противоположни неща. 

Ако езикът е матрицата, системата от ясни, общи правила, то речта е 
употребата на езика в конкретна ситуация. Ако човек владее родния 
си език, той има всички предпоставки успешно да усвои и чужд език. 

Как човек се научава да говори? Наблюдения на учени от Хар-
вард регистрират, че дори 5-6 месечни бебета различават майчиния 
си език, показват явно предпочитание към речта на майка си и са 

способни да различат езика, на който им се говори, дори само по дви-
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жението на устните
1
. Детето се учи постепенно да чува мелодията на 

езика, да открива в потока на речта отделните единици. Неговата 

задача се усложнява от два много важни и затрудняващи го факта: 

първо, то чува поток от звуци, който не е разчленен по никакъв начин, 

не подсказва къде започват и завършват думите и е непрекъснат във 

времето, и второ, детето не знае какви са единиците, които трябва да 

научи: думи, морфеми или фрази. Във възрастта до 1 година детето 

възприема думата като един неразчленен звук с определена ритмич

на структура
2
. Ушите му улавят вибрациите на звуковите вълни, кои

то нервите превръщат в сигнали, стигащи до мозъка му. Децата имат 

великолепен слух и могат да чуят звук по-висок от 20 000 херца, нещо, 

на което възрастните не са способни. Тази уникална способност из

чезва към осмия месец от рождението им. По това време децата 

започват да различават звуци само от езика, който слушат, тоест от 

родния, и губят донякъде чувството си за ритъм и тоналност. Те ов

ладяват езика като единство от лексика, фонетика и граматика, ду

мите са измежду първите неща, които малкото дете научава от езика 

си. Няма убедителни доказателства в подкрепа на така наречения 

„Моцарт ефект" и слушането на музика за бъдещото успешно овла

дяване на чужд език. По-скоро бихме могли да се съгласим с д-р 

Томатис, че невероятното разнообразие от честоти на трептене, 

присъщи на всеки отделен език
3
, и изгубената способност от най-ран

ното ни детство да чуваме всички възпроизвеждани около нас звуци, 

както твърди Мария Чеор от Хелзинкския университет
4
, лежат в ос

новата на затрудненията при изучаване на чужд език в зряла възраст. 

В последно време изтъкнати лингвисти отбелязват, че специа

листи от различни области „се нуждаят от знания по чужд език из

ключително за функционални цели: за използване в различни сфери от 

живота на обществото и като средство за реално общуване с хора от 

други страни"
5
. Преподаването на езика придобива приложен харак

тер, докато по-рано е било сравнително отвлечено и теоретизирано. 

Психологическият фактор при изучаването на чужди езици излиза на 

преден план. Най-разпространените методи за обучение се фокуси

рат върху създаване на атмосфера на доверие, добронамереност, пси

хологическа подкрепа в колектива и между преподавател и обучаем. 

Пекунов, Я. Новородените умеят и разбират много повече, отколкото си мислим 

Елман, Дж. Учене, развитие и еволюция. 

4
 Бухбиндер, Ал. Зффект Моцарта. 

5
 Тер-Минасова, С.Г. Язик и межкультурная коммуникация. 
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Неслучайно някои изследователи виждат главния проблем за ов

ладяване на чужд език „не в областта на придобиване на езикова ком

петентност, а в областта на психологията"
6
. Само ако сте готов да под

държате придобитите навици през целия си живот и да се промените 

като човек, подчертават те, вие сте прекрасен кандидат за блестящо 

овладяване на чуждия език. Вече е опровергано схващането, че с възра

стта способността да се учи намалява. През последните няколко годи

ни учените потвърдиха, че мозъкът е пластичен и продължава да се 

развива и след 40-годишна възраст. Мозъкът на човек на средна възраст 

става все по-добър в схващането на цялостната картина и в откриване 

на основната идея в текст или проект, като продължава да изгражда 

„пътечки", които помагат на притежателя си да открие какво стои в 

основата на нещата. Професор Катлийн Тейлър от Колежа „ Сейнт Мери" 

в Калифорния смята, че „като възрастни ние невинаги можем да науча

ваме толкова бързо фактите, както младите, но вече сме узрели за 

следващия етап от развитието си"
7 

Ученето на чужд език емоционално ни връща в ранното детство. 

Психологическата бариера в изучаването на езици е най-вече страхът 

да се говори на чуждия език. „Главната причина за страха да говорим 

на чужд език е дълбоко лична. Всеки от нас иска да изглежда в очите 

на другите умен, способен и уверен в себе си човек. И когато правим 

нещо не особено добре и с грешки, се чувстваме слаби"
8 

Акцентирането върху професионалната подготовка на студенти

те и ограничаването на аудиторното време за изучаване или усъвър

шенстване на чуждия език не оставя много възможности на препода

вателя. В тези условия той дава основите на знанията по чужд език и 

би следвало, като влезе в ролята на добър психолог, да посочи пъти

ща за самостоятелно развитие на езиковите умения. 

И все пак как да преодолеем неувереността в знанията си и да 

проговорим на езика, който изучаваме или владеем пасивно? Психо-

лингвистите смятат, че „всеки нормален човек се ражда със способно

стта да овладее езика, стига да му се даде възможност да слуша чо

вешка реч и да може да реализира двете вродени качества: да свързва 

фразите със ситуацията и да ги възпроизвежда в аналогични случаи"
9
. 

6
 Свредлов, Ал. Как да учим чужд език. 

7
 Елман, Дж. Учене, развитие и еволюция. 
8
 Свредлов, Ал. Как да учим чужд език. 

9
 Мельников, М.В. Использование псохолингвистических формул в процессе обуче-

ниях. 

590 



Спомням си вълнението от преди години, когато в ръцете ми 

попадна книгата на Като Ломб „Как я изучаю язмки" Авторката, 

професионален преводач на 16 езика, повечето от които научила с 

минимална помощ от страна на преподаватели, увлекателно и убеди

телно доказваше, че всеки има способност да научи който и да е език, 

стига да се придържа към формулата: 

време за учене + мотивация = резултат; 

блокировка 

където под блокировка се разбира страхът да се сгреши. 

Подобни съвети към изучаващите чужди езици дава Николай 

Замяткин в книгата си „Вас невозможно научить иностранньш язм-

кам". Написана остроумно, с безброй примери от практиката и съве

ти за самостоятелна работа, тя може да стане ценен помощник в за

ниманията с избрания от вас език. 

И така, кои са факторите, имащи значение успешно да овладеем 

чужд език? Специалистите препоръчват: 

1. На първо място е необходимо да имаме силно желание, моти

вация, търпение и непреклонна воля за напредък. 

2. Да сме уверени, че притежаваме талант и необикновени спо

собности към езика. 

3. Ежедневно да се занимаваме, не по-малко от 2-3 часа. Изуча

ването винаги трябва да започва с продължително и упорито 

прослушване на диалози, прочетени от диктори-носители на 

езика в нормално темпо, с високочестотна лексика и положи

телна емоционална окраска. На висок глас и старателно арти-

кулирано многократно повтаряне на чужди текстове с възможно 

най-точна имитация предизвиква в нервната ни система про

цес, който Замяткин нарича „обратен езиков резонанс" Този 

резонанс включва анализ на всички структури на езика на под

съзнателно ниво. Нужна е сериозна тренировка на слуховия ни 

апарат, за да започне той да възприема звуци, неприсъщи за 

родния ни език, и в главата ни да заработи програма за разпоз

наването им. 

4. След многократното прослушване продължаваме да следим 

с очи текста, да четем на глас, стремейки се да имитираме 

речта и особено интонацията на дикторите. Да не забравяме, 

че интонацията понякога носи до 7 0 % от информацията. При 

това четенето трябва да е високо и ясно, защото артикулаци

онна памет и произношение не се постига шепнешком. 
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5. Граматичните правила да изучаваме в движение, да запомня

ме само това, което е поправено от преподавателя. Подсъзна

телните аналитични ресурси на мозъка са огромни и най-крат

кият път да се научиш да говориш граматически правилно е 

като прочетеш голям по обем езиков материал. Готовите фрази, 

които могат да се използват в максимален брой случаи, за

писваме и запомняме в 1 л. ед.ч. 

6. От първия ден да включим в подготовката си книга от съвре

менен автор на интересуваща ни тема, непременно със завла

дяващ сюжет. Да четем дълги произведения, които задължи

телно трябва да харесваме. Да не се обръщаме често за по

мощ към речника, а да извличаме значението на непознатата 

дума от контекста. 

1-. Ако желанието ни за работа отслабва, да сменим формата: да 

гледаме филми без субтитри, да слушаме музика или да пре

гледаме чуждата преса. 

8. Да не забравяме да правим паузи и да се занимаваме с гимна

стика на на органите на речта. Да работим върху концентра

цията, вниманието, ускоряването на мисловните процеси и усъ

вършенстването на паметта си. 

9. И може би най-важното: да не се боим да говорим и да кара

ме събеседниците да поправят грешките ни. Процесът на изу

чаване на чужд език е процес на създаване на друго „Аз", на 

нова езикова и културна идентичност. 

Някои изследователи твърдят, че най-успешно се справят с ов

ладяването на чужди езици онези, които се занимават самостоятелно, 

рядко прибягвайки до помощта на преподаватели. Други специалисти 

разработват нови собствени методики, при които невръстни деца без

проблемно изучават едновременно 3 чужди езика, като достигат за

бележителна обща култура и развиват логическото си мислене. 

Всеки има право да експериментира и да търси своя път в изу

чаването и овладяването на многообразието от езици. Бих искала да 

завърша с една чешка поговорка, станала девиз на Европейския ден 

на езиците: „Живеете нов живот за всеки език, който говорите; ако 

знаете само един език, живеете само веднъж" 
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НИСКИЯТ ЕЗИКОВ РЕГИСТЪР в клиничния 
ДИСКУРС - МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

Преп. Силвена Ставрева, преп. Катерина Пенева 

Медицински университет-Варна 

Стилистичното разслоение в клиничния дискурс е проблем, из
следван на различни равнища. В настоящото изследване ние ще се 
концентрираме върху методическия аспект на въпроса за ниския ези

ков регистър в клиничния дискурс, тъй като постановките и предло
жените решения по този въпрос имат много голямо както научно, така 
и практическо значение. Студентите по медицина започват своето 

професионално-клинично обучение в трети и четвърти курс. Тази осо
беност в учебния план се мотивира с убедителното допускане, че на 
този етап младежите са достигнали определено ниво на социална и 
интелектуална зрялост, което им позволява да общуват в различни 

социокултурни групи. Студентите са поставени пред предизвикател
ството да „преведат" на пациентите, принадлежащи към различни 
социални прослойки, високия език на медицинската наука. Особена 
трудност това представлява за чуждестранните студенти. 

Университетското обучение по медицина се осъществява във 
високия езиков регистър. Академичният език в клиничния дискурс се 
отличава със строго специализирана терминология, акроними за из
следвания и диагнози, с широка употреба на пасивни конструкции и 

условно наклонение, а на синтактично равнище - със сложни разши

рени изречения. Клиничният дискурс включва общуването в меди

цинската група по време на лекции и семинари, както и общуването с 

медицински специалисти от различни профили по време на практи
ческите занятия на студентите в болниците. В диалозите на това рав

нище определяща е учтивата форма. Напротив, ниският регистър на 
клиничния дискурс е характерен за общуването между медици и па

циенти. В медицинската практика се наблюдават различни ситуации 
- сваляне на анамнеза, прегледи, визитации и т.н., в които лекарят, 

респективно студентът по медицина, целенасочено избягва строго 
специализираната терминология. Предпочитат се прости кратки из
речения, като голяма част от тях са въпросителни и целят лекарят да 

получи максимално ясна, точна и конкретна информация за състояни
ето на пациента. В сравнение с високия регистър значителен процент 
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от глаголните форми са императивни. Практиката показва, че в бол

ницата на децата и на възрастните хора се говори на „ти", а за остана

лите пациенти „вие" — формата е задължителна. Разбира се, с оглед 

на образователното и на културното равнище на всеки отделен паци

ент лекарят/студентът подбира тези езикови средства, които да на

правят комуникацията успешна, т.е. в най-висока степен да се осъще

стви разбирането на текстовете, които комуникантите продуцират. От 

гледната точка на изложеното по-горе пред преподавателя по българ

ски език за медицински цели стоят две методически задачи, чието 

адекватно решение като резултат трябва да създаде у студентите 

чужденци способността да осъществяват клиничния дискурс в раз

личните стилови полета. 

На първо място трябва да се посочи необходимостта от теоре

тична подготовка. Много от студентите чужденци започват своето 

обучение по специализиран български език в подготвителен курс, без 

да имат изграден дори елементарен понятиен апарат на майчиния си 

език. В следващите семестри (I - VI) преподавателят по български 

език за медицински цели постепенно изгражда у студентите умения 

за работа с академични медицински текстове от предклиниката, про

педевтиката и клиниката. Студентите, от своя страна, изучават в 

медицинските си групи всички предклинични дисциплини. За разлика 

от медицинските сестри и акушерките медиците влизат в клиниките 

едва след шестия семестър и това - за чужденците - представлява 

една особена трудност. За какво става въпрос? Студентите са дос

тигнали определено равнище на лингвистични познания, притежават и 

немалък езиков опит, който им позволява да бъдат стилово адекватни 

в ежедневието си. Това обаче не им помага в достатъчна степен да 

бъдат също така стилово адекватни и в клинични условия. Пред пре

подавателя по български език за медицински цели стои предизвика

телството съвсем целенасочено да „преведе" академичните тексто

ве на популярен език, като тези „преводни" модели студентът по-късно 

в клиничната си практика трябва да използва в комуникацията си с 

пациентите. Теоретичната подготовка трябва да се провежда пара

лелно със стиловоезиковата. Учебните задачи по време на занятията 

по български език за медицински цели трябва да се основават на ак

тивното владеене на общия български език и на терминологията. Това 

разбиране предполага и техните основни типове: задачи за откриване 

на синоними (писане, говорене и четене), задачи за съставяне на диа

лози (говорене и писане), задачи за сваляне на анамнеза (говорене и 

писане), задачи за разчитане на резултати от медицински изследва-
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ния (четене и говорене), задачи за попълване на медицински доку

менти (писане и говорене). Главно правило при осъществяването на 

учебните задачи е това да става в условията на диалог или на групова 
комуникация. 

Владеенето на ниския регистър в клиничния дискурс е от първо

степенно значение за общуването между лекаря/студента по медици

на и пациента. То представлява и един от ключовите фактори за ус

пешно лечение в общия случай, а и за резултатното извършване на 

различните манипулации и оперативни намеси. Доверието на пациен

та не е даденост. За да се постигне, болният минава през процес, 

който често пъти трябва да протече светкавично. Затова е изключи

телно важно лекарят/студентът по медицина да реагира много бързо 

при първия контакт с пациента. Това е - разбира се, тук изключваме 

случаите с неконтактни пациенти - времето, в което се сваля анамне

зата. По време на свалянето на анамнезата лекарят/студентът на

блюдава и слуша внимателно пациента, установява основните симп

томи и преценява както интелектуалното му равнище, така и психо-

физическото и емоционалното му състояние. Лекарят/студентът по 

медицина трябва да има набор от въпроси към болния, които да му 

дадат както насока за предварителното диагностициране, така и ин

формация за социокултурния статус и образователния ценз на пациен

та. Така се поставя основата на отношенията между комуникантите 

в специфичната ситуация на общуване в болницата. По време на за

нятията по български език за медицински цели студентите чужденци 

се обучават не само да задават правилните въпроси, но и да „разчи

тат" езиковото поведение на болните, защото то - особено в критич

ни ситуации - прави разкрития за личността на пациента, а тези раз

крития от своя страна „подсказват" на лекаря/студента избора на 

правилната комуникативна стратегия, с която да бъде спечелено до

верието на болния. 

В този първи етап от общуването особено значение имат и кине-

матичните единици, чиято употреба прави комуникацията по-пълно

ценна. Използването на паралингвистични средства често пъти по 

индиректен път казват това, което думите не могат. Жестът, фасци-

алната експресия, невербалните елементи на говора (дикция, изрази

телност и емоционалност, сила и височина, тембър и темп) са психо-

лингвистичния път на докосване до личността, чиито здравословен 

проблем трябва да бъде решен. Казано по друг начин, пациентът тряб

ва да разпознае у лекаря „своя доктор" - този, на когото може да 

каже всичко и да е сигурен, че ще разбере и ще бъде разбран. Затова 
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вземането на т.нар. паспортни данни не е формалност и бюрократич

на необходимост. Тази информация е първата насока на лекаря за па

циента и тя трябва да бъде изслушана и записана внимателно, защо

то в този първи етап от процеса на сваляне на анамнезата пациентът 

има нужда да се почувства значим - да усети, че от него и от негово

то състояние има кой да се поинтересува и че има кой да му помогне. 

Следващите етапи от свалянето на анамнезата изискват установява

не на обективното състояние на болния, което включва оплакванията 

и техния характер, начало и продължителност, наличие на болка, ней

ната локация и характер, съпътстващи основните оплаквания, прила

гано консервативно, медикаментозно и/ или оперативно лечение, пре

карани по-рано заболявания и т.н. В този контекст добрата медицин

ска практика изисква от лекаря/студента отлично владеене на сино

нимията на езиковите средства, така че да бъде направен най-добри

ят избор с оглед на социокултурния статус на пациента, а и за да се 

ПОЛУЧИ от болния възможно най-точната информация. За никого не е 

тайна, че има хора, които в ролята си на пациенти (особено ако са 

хронично болни или пък хипохондрици) пристигат при лекаря с готова 

диагноза, която сами са си поставили. Има и други, които заради лошо 

владеене на българския език са неспособни да назоват и се налага да 

показват местата по тялото си, в които чувстват болка. Възможните 

ситуации са неизброими, затова се налага да бъдат типизирани с ог

лед на езиковите действия, които лекарят/ студентът следва да пред

приеме. По време на занятията по български език за медицински цели 

студентите чужденци участват в ролеви игри, чрез които се отработ

ват различни, възможни в клиничната практика, социално-речеви си

туации. Целта на тези упражнения е бъдещите лекари да осмислят 

нюансите на синонимните езикови средства, за да могат да ги „чу

ват", когато бъдат употребени от бъдещите им пациенти. На много 

от задаваните въпроси медиците не осъзнават, че пациентът няма 

отговор, защото той остава неразбран. Например: Лекувани ли сте 

продължително с бета-блокери?, Имали ли сте проблеми с анестети-

ците?, Имате ли увеличен брой еозинофили в кръвта? Задаваните 

въпроси трябва да съответстват на комуникативната ситуация. Кой е 

реципиентът? До колко точно е разбрал въпроса и способен ли е на 

недвусмислен отговор, от чиято семантична точност зависи живота 

му. Поради тази причина от изключителна важност при преподаване

то на клинична терминология на студенти чужденци е да бъдат включ

вани синонимичните съответствия на термините и терминологичните 

словосъчетания, чиято широка употреба се проявява в ниския езиков 
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регистър при комуникацията с пациентите. Често пациентите задават 

въпрос: „Какво означава това?"
1
 Очевидно той е продиктуван от упот

ребата на термини, чието значение не е в компетенцията на болния. 

Студентите медици трябва да бъдат готови за подобни въпроси и да 

успеят да обяснят манипулацията, която предстои да бъде извърше

на, така че да предразположат пациента към нея. Например: 

Щ е ви вземем скарификационна проба. 
Какво означава това? 

Това е манипулация, с която се тества дали имате алергия 

към някой от назначените ви медикаменти. 

В медицинската практика не е достатъчно само интонационното 

подчертаване на въпросителните местоимения и наречия. Тези въпро

сителни думи трябва да стоят на първо място в изречението, като 

самото изречение при свалянето на анамнезата се характеризира с 

висока глаголност. Тук е необходимо да подчертаем, че в практиката 

си на преподаватели по български език за медицински цели устано

вихме необходимостта от изграждането у студентите на умения да 

задават въпроси „по друг начин". Каква е причината? Понякога съзна

телно, а в най-честите случаи - напълно добронамерено и несъзна

телно, пациентът заблуждава лекаря относно симптомите си. Затова 

медикът е длъжен да верифицира получената първоначално инфор

мация, преди да назначи изследвания и преди да постави предвари

телната диагноза. Това проверяване/потвърждаване се осъществява 

именно чрез задаването на алтернативни въпроси. 

„Преводът" от висок на нисък регистър на тясно специализираната 

клинична терминология при общуването с пациентите е задължителен. 

Елемент от лекарската практика е попълването на административни до

кументи, с чието съдържание се запознават болните и затова езикът в 

него трябва да е максимално разбираем. В болницата пациентите 

попълват Декларация за информирано съгласие (за преливане на кръв и 

кръвни съставки, за медицински и хирургични процедури, за отказ и ста

ционарно лечение и т.н.). След като основният информативен текст е 

изчетен, следва изречение: „Подпишете декларацията само след като се 

убедите напълно, че разбирате всичко, написано по-горе." Няма как от 

обикновения пациент да се очаква, че знае значението на термини като 

паретични симптоми, епидурални стероидни инжекции, суициден риск. 

инвазивни процедури и др. Лекарят е този, който трябва да сведе клинич

ната терминология от високия академичен стил до езика на пациента. 

Допълнителна и немаловажна трудност в процеса на изграждане 

на езиковото поведение на студентите чужденци е предотвратяване-
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то на възможни негативни ефекти от акцента в произношението им. 

Не е изключено по време на сваляне на анамнезата пациент - особе

но ако е с по-нисък културно-образователен ценз - да се „затвори" 

само защото лекарят е чужденец, и така да се компрометира евенту

алната диагноза. Затова по време на занятията по български език за 

медицински цели студентите придобиват знания не само за общоу-

потреб и мата лексика, но и за някои пословици, поговорки и други ус

тойчиви словосъчетания, чиято употреба би била стилистично адек

ватна в ниския регистър на клиничния дискурс, така че да направят 

лекаря/студента чужденец „свой" в общуването му с пациентите. По 

този повод - необходимостта от разбиране, стилистична адекватност 

и преодоляване на чуждостта - студентите научват и най-разпрост

ранените жаргонни и вулгарни лексеми и фрази. Придобиването на 

езикови компетентности от по-тесен порядък има за свой фокус соци-

окултурното вписване на студента чужденец в една твърде разнолика 

среда на общуване, каквато е болницата. Затова по време на заняти

ята по български език за медицински цели студентите целенасочено 

изучават включително и някои от най-разпространените рецепти от 

народната медицина. 

Една твърде специфична като пациенти група са децата. Обик

новено техните анамнези се свалят чрез разпит на родителите им -

особено когато става въпрос за бебета и малки деца ( 0 - 7 год.). 

Езиковото поведение на лекаря/студента по медицина се определя от 

необходимостта на малкия пациент да бъде осигурена обстановка, 

отклоняваща вниманието му от болката и страданието, които изпитва 

и заради които му се налага да бъде в медицинския кабинет. Затова 

по време на занятията по български език за медицински цели се акту

ализират знанията на студентите за умалителните форми на българс

ките съществителни, прилагателни, глаголи и т.н. Освен това студен

тите усвояват най-разпространените и общоупотребими евфемизми, 

назоваващи някои физиологични процеси и органи на човешкото тяло, 

както и части от най-популярните български песнички за деца. В този 

контекст към езиковите компетентности на студента трябва да се 

допълнят някои лексеми и изрази от младежкия жаргон, чиято упот

реба е широко разпространена сред подрастващите и тийнейджъри-

те. За да може лекарят/студентът да бъде ефективен и стилистично 

адекватен в общуването си с тази група пациенти, той трябва да раз

полага в речника си с предпочитаните от нея езикови средства. 

След разпита (свалянето на анамнезата) се пристъпва към фи-

зикалния преглед, в който лекарят/студентът, спазвайки определена 
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последователност, извършва деиности(инспекция, палпация, перкусия, 
аускултация), за които трябва да получи съдействие от пациента. В 
този случай морфосинтактичните езикови средства са почти изцяло в 

полето на императива. Изреченията са кратки, предпочита се проста

та форма на повелителното наклонение. Във времето след прегледа и 

преди поставянето на предварителната диагноза обикновено пациентът 

задава ключовия въпрос: „Докторе, какво ми е?" Езиковото поведе

ние и невербалните жестове на лекаря в този момент трябва да бъдат 

авторитетни, да успокояват болния и да му създават възможния пси-

кофизически комфорт, дори и да не съществува животозастрашаващо 

заболяване. При отговора си на този въпрос лекаря/ студентът в ни

какъв случай не бива да употребява академична терминология, ха

рактерна за високия регистър, защото това - особено при по-ниско 

образовани пациенти, при деца или много възрастни хора - може да 

предизвика страх, който от своя страна да компрометира лечението: 

болният може да не приема предписаните медикаменти, да откаже 

оперативна намеса и т.н. Терминологичната синонимия между висо

кия и ниския регистър дава възможност на лекаря/студента да обяс

ни предварителната диагноза с езикови средства, които пациентът 

разбира. 

Следващата стъпка е назначаването на лабораторни и инстру

ментални изследванията. Именно върху резултатите от тях се поста

вя работната диагноза, която представлява вероятната диагноза по 

време на лечението. Ако е необходимо и на база на получените данни 

от параклиничните изследвания и лечението, се назначават болнични 

изследвания. По закона за езиковата икономия названията на изслед

ванията се изписват акронимично - П К К (пълна кръвна картина), ДКК 

(диференциална кръвна картина), С У Е (скорост на утаяване на ерит-

роцитите), ЕКГ (електрокардиография), ЕЕГ (електроенцефалограма). 

Именно след тях вече може да се постави клиничната диагноза, коя

то е с висока степен на сигурност. В повечето случаи тя се приема и 

като окончателна тогава, когато за нея има достатъчно доказател

ства. Лекарят трябва да определи и прогнозата на заболяването, като 

това е важен момент от целия диагностичен процес. В този смисъл 

частен, но много важен случай е съобщаването на т.нар. тежки диаг

нози, при които прогнозата е неблагоприятна. По време на занятията 

по български език за медицински цели на студентите се поставя зада

ча да отработят възможни комуникативни стратегии, подходящи за 

посочената клинична ситуация. Предпоставя се изискването употре

бените езикови средства да принадлежат на ниския регистър. Основ-
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но правило, което студентите трябва да следват, е, че след съобща

ването на диагнозата винаги трябва да има „но", така че у пациента 

да се пресече евентуално усещане за обреченост. Възможен казус за 

решаване е следният: микробиологичните изследвания на стерилна 

урина, назначени на едномесечно кърмаче, сочат наличие в гранични 

концентрации на Е Ш Е К О В А С Т Е К СЬОАСАЕ. Как ще съобщите на 

родителите възможната диагноза и нейната прогноза? Студентите от 

медицинската група се спряха на два варианта от предложените де

сет. 1. „В урината на детето се изолира бактерия, която не би трябва

ло да е там. Броят на бактериалните тела обаче е в гранични стойно

сти, затова може да става въпрос за най-обикновено външно меха

нично замърсяване на пробата урина. Затова първо ще повторите из

следването, като ще ви помоля да спазвате отлична хигиена, когато 

добивате урината. В зависимост от резултата ще решим какво да 

правим по-нататък." 2. „В урината на детето се изолира бактерия, 

която не би трябвало да е там. Това може да означава вродено ув

реждане на бъбреците, но трябва да направите ехографско изследва

не и антибиограма. Според това, което покаже ехографът, ще дей

стваме по-нататък." И двата текста се характеризират с краткост, 

точност и яснота и на родителите са разчетени резултатите от из

следванията. И двата текста не съобщават всички варианти - първи

ят текст посочва лекия, а вторият текст - тежкия вариант за извод от 

получените лабораторни резултати. Това, разбира се, е индивидуален 

избор на лекаря, зависещ от личностните характеристики на пациен

та. Спазено е най-важното условие - „диагноза/прогноза + но" Така 

пациентът получава увереност, че лечението му може да бъде ефек

тивно. 
Способността на студентите чужденци да комуникират в акаде

мичната среда е основната цел на обучението по български език за 

медицински цели, но овладяването на средствата и начините за общу

ване с не-специалистите е съществена част от обучението им. Пара

лелното общуване с лекари и с пациенти предполага и адекватната 

смяна на езиковия код, което е осъществимо единствено ако студентът 

чужденец владее средствата както на високия, така и на ниския ези

ков регистър. Важни са подборът на специфична лексика и термино

логия, подходящият тон, контролираната интонация, ясната дикция. 

По този начин се доближаваме до стария Хипократов принцип, спо

ред който трябва да лекуваме болния, а не болестта. 
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