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Маркетингови
алианси в индус-
триите за ту-
ризъм и услуги:
съвременна 
пазарна
алтернатива
за фирмите
Доц. д-р Лина Анастасова
Бургаски свободен университет

С ъздаването и развитието на алианси в ту-
ризма и услугите е една от знаковите ха-

рактеристики на тези сектори в края на 20-ти и на-
чалото на 21-ви век. Думите стратегически алиан-
си и стратегически партнъорства описват обединя-
ване на две фирми в съзнателен съюз/ алианс със
стратегически цели, който има някаква синергийна
ценност. Те могат да приемат формата на взаимо-
отношение между: а/купувач-продавач, какъвто е
случаят с асоциацията на организациите за кон-
гресни мероприятия и един конгресен хотел или
между един ресторант и един търговец на едро; б/
доставчик-дистрибутор, какъвто е случаят с авио-
линии и туристическа агенция; в/ алианс между
два или повече доставчика на услуги, какъвто е ка-
зусът United Airlines, Lufthansa, Air Canada и SAS
и г/ джойнт венчър между две компании като Sabre
Group и Abacus Int.

Целта на настоящата статия е да изясни
същността на алиансите като нова  пазарна алтер-
натива на фирмите със стратегически цели, факто-
рите за тяхното възникване, както и спецификата и
развитието на успешни маркетингови алианси в
туризма и услугите. Във втората част на статията

на основата на проучена вторична информация се
коментират причините за провала на някои алиан-
си в туризма и се правят изводи за необходими
мерки и предпоставки за изграждане на успешни
стратегически партнъорства в туристическата ин-
дустрия.

Същност на алиансите и фактори, обуславя-
щи появата им. 

За да постигнат конкурентно ниво от световна
класа, фирмите трябва да повишат своята ефектив-
ност и да достигнат, обслужат и удовлетворят сво-
ите целеви сегменти, при това на възможно най-
приемливи цени. Много фирми, опериращи на ви-
соко конкурентни пазари, са открили, че за отдел-
ната фирма това е много трудно, а за по-малките е
и почти невъзможно, ако се опитва да постигне те-
зи 2 цели сама.

Всички съвременни алианси имат достатъчно
количество общи елементи, които могат да се из-
ползват като база за анализ в настоящата конку-
рентна среда, където мотивацията на фирмите да
си партнират чрез някоя от тези форми не-
прекъснато нараства. Бизнес средата се променя
много по-динамично, отколкото досега и това пра-
ви много трудна задачата фирмата да бъде лидер
винаги или дълго време. Основната причина за
стратегическите алианси е опитът да се намали
стойността на риска, като се поделят разходите,
рисковете и печалбите от дейността на двете фир-
ми. Втората важна причина е да се постигне тако-
ва конкурентно предимство, което отделната фир-
ма не притежава. Конкурентните предимства на
отделните фирми се комбинират така, че и двете
фирми да извлекат ползи. Идеята зад това е, че
фирмите не трябва всичко да извършват сами, за-
щото не са много тези от тях, които притежават
всички възможни ресурси и способности. Едно от
най-големите предимства на стратегическите али-
анси е възможността фирмите да се учат една от
друга, като при това не винаги тази дейност е си-
метрична, тъй като едната фирма може да взаим-
ства и научи повече от другата. 

Следователно маркетинговият алианс е спо-
разумение между две или няколко фирми за съвме-
стни действия и постигане на общи стратегиче-
ски цели, което надхвърля обикновените взаимо-
отношения между 2 фирми при индустриалния
маркетинг, т.е. при "бизнес към бизнес" модела.  

За малките фирми стратегическите алианси са
начин да работят заедно с други фирми за постига-
не на обща цел,  като в същото време не загубват
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своята индивидуалност. Алиансите са начин да се
получат ползи от усилията на екипа, които са съще-
ствени за фирмата. Според едно международно
проучване фирмите, които участват в стратегичес-
ки алианси, докладват, че 18 % от приходите им ид-
ват от техните стратегически партнъорства. Но оче-
видно не е само печалбата, която предизвиква уве-
личаване броя на алиансите. Други фактори включ-
ват увеличаване интензивността на конкуренцията,
нарастващата потребност да се излезе на глобалния
пазар, бързо променящите се пазари - например на
пазара на финансови услуги, банки, инвестицион-
ни фирми и застрахователни компании продуктите,
които се предлагат, се припокриват все повече.
Особено във времето, когато разширяващият се
международен маркетинг се превръща в норма, те-
зи партнъорства могат да изравнят своя ръст чрез
алиансите с международен партнъор. 

Маркетинговият алианс е всъщност партнъор-
ство, в което фирмата комбинира усилията си в
проекти, обхващащи цели като получаване на до-
бра цена за доставки чрез покупка на по-големи
количества, за да се произведе общ продукт чрез
обединени усилия. Една от основните цели на али-
ансите е да се сведе до минимум риска, като се
максимизира печалбата. 

Алиансите често биват обърквани със слива-
ния, поглъщания на фирми и аутсорсинг. Макар че
на пръв поглед има някои сходства, те не са едно и
също нещо. Аутсорсингът е просто начин да се за-
купи функционална услуга за компанията. Слива-
нията и поглъщанията са по-дълбоки структурни
промени в съществуването и функционирането на
фирмата. Освен това практиката показва, че край-
ният резултат е много по-добър при стратегически-
те партнъорства, отколкото при сливанията. Едно
изследване на McKinsey & co. върху 115 сливания
и придобивания в САЩ, както и проучване на уни-
верситетите в Чикаго и Аризона, показват, че 44%
от придобитите компании са били продадени по-
късно, при това голяма част от тях на загуба [10].
Обратно, проучванията на Бууз Алън върху слива-
нията и алиансите показват, че за 5-годишен пери-
од средният процент на възвръщаемост на инвес-
тициите при алиансите е 17% - много по-висок от
процента на възвръщаемост от този на отделните
фирми, включени в алианса [13].

И така, маркетингивият алианс е установено
стратегическо сътрудничество между две и повече
фирми за постигане на общи цели.  Друг термин,
който се използва във връзка с алиансите, е из-
граждане на бизнес мрежа. Алиансите се форми-

рат за общи маркетингови действия:  за общи про-
дажби и дистрибуция, за задържане на постоянни
клиенти и възнаграждаването им за лоялност, за
общи изследвания и развойна дейност и др. Вза-
имовръзките могат да са вертикални между прода-
вач и клиент и хоризонтални, каквито са между
продавачи - местни или глобални. Алиансите чес-
то се изграждат официално като джойнт венчъри,
т.е приемат нова юридическа форма, различна от
тази на фирмите партнъори. Но независимо под ка-
ква форма според един от световнопризнатите екс-
перти Бенджамин Гомес-Касерес повечето успеш-
ни алианси имат следните характеристики:

- имат ясни стратегически цели; 
- партнъорите са подходящи един за друг, като

способностите им се допълват;
- конфликтите между партнъорите са сведени

до минимум;
- партъорите си разменят информация, анало-

гичните им отдели комуникират непрекъснато и
развиват доверие; 

- партнъорите са много гъвкави, а алиансът е
отворен [2].    

Специфика и  развитие на алиансите в туризма .
В туризма наред с другите фактори, обуславя-

щи възникването на алианси, има и допълнителни
причини, които улесняват този процес. Взаимоза-
висимостта на фирмите и браншовите организа-
ции, имащи отношение към производството и про-
моцията на продукта на туристическите дестина-
ции, осигурява благоприятни предпоставки за раз-
витието на маркетинговите алианси. Това вероятно
е и една от причините, поради които средният
процент на неуспелите алианси в туризма за раз-
лични периоди е по-малък от стойността на този
показател в други отрасли на световната икономи-
ка. В случая е много важно осъзнаването и разбира-
нето на факта, че успехът на всяка организация на
пазара зависи отчасти и от други организации и че
2 или 3 от тях могат заедно да постигнат повече от
сумата на усилията на отделните фирми и органи-
зации. Всъщност първите, които говорят за взаимо-
зависимост на организациите в туризма като при-
чина за обединяването им в алианси, това са
привържениците на ситуационната теория за ли-
дерството на Фидлер - и по специално Пфефер и
Саланик [11]. Маркетинговите алианси притежават
функцията за намаляване на риска за своите члено-
ве. Сблъсквайки се с функционалната си специали-
зация по отношение на туристическия продукт, от
една страна, и  ограничеността на ресурсите, от
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друга,  фирмите в туризма се стремят да ограничат
заобикалящата ги несигурност като разменят ре-
сурси за извличане на обща полза. Особено важен
момент при тази размяна е информацията. Взаимо-
зависимостта сама по себе си не е достатъчна да
мотивира за създаване на алианс. Партнъорите
трябва да осъзнаят и да са убедени, че ползите от
общите усилия са от голяма важност и надхвърлят
разходите и загубата на  малка част от независи-
мостта им.   

Oще откакто "Томас Кук" разработи и предло-
жи на пазара първия ваканционен пакет през 1841
година, туристическите фирми се стремят към из-
граждане на алианси/обединения под една или
друга форма. Какво представляват съвременните
алианси? За пример ще представим взаимовръзка-
та "доставчик-дистрибутор" между авиолинии и
търговец на дребно - туристическа агенция. Много
години преди дерегулацията на авиокомпаниите
взаимовръзката между първите авиокомпании и
туристическите агенции се разрастваше органиче-
ски във времето в отговор на потребностите на ту-
ристите и финансовото и техническо удовлетворе-
ние от тези доставчици и посредници, които са
подредени в дистрибуционната верига и които се
очаква да постигнат ниво на удовлетворение  за
всички фирми. В течение на времето тези алианси
еволюираха в дистрибуционна верига, подкрепена
чрез ясна система на комисиони. Днес необходи-
мостта от намаляване на разходите и увеличаване
на печалбата доведе до това, че авиолиниите нама-
ляват дотолкова комисионите, че туристическите
агенции не могат да издържат. Въпреки че за авио-
линиите директните продажби изглеждат най-до-
брата стратегия, все пак възниква въпросът какъв
ще бъде крайният резултат от тази стратегия върху
самите авиолинии, тъй като за клиента най-важно-
то е да има неограничен избор и  в това отношение
за него е по-благоприятно да използва посредници
в лицето на туристическите агенции. Според
Котлър в днешно време алиансите са инструмент в
корпоративната стратегия [9]. В допълнение, дори
се срещат примери на краткосрочни взаимовръзки,
в които едната фирма осезателно доминира над
другата и това подкопава доверието и намалява
сплотяването и заздравяването на алианса.  

Чрез алиансите фирмите могат да постигнат
доминиране и глобално покритие, които са над
възможностите и ресурсите на една фирма да
създава продукти и да оцелява сама на пазара. Как
се запазва и обновява партнъорството във време-
то? Китайският символ за криза е комбинация от

два знака. Единият знак символизира неясност, а
другият - възможност. Това е идеалното описание
на моето разбиране за развитие на взаимовръзката.
Големи възможности съществуват за фирми, кога-
то формират силни синергични алианси, които да
растат и се развиват.  В същото време съществува
голяма опасност връзката да се провали, тъй като
фирмата може да загуби конкурентната си пози-
ция, а също и финансови ресурси. Изобщо страте-
гическите алианси създават предизвикателства и
заплахи. Опасността от участие в алианси, както се
възприема от мениджърите и собствениците, из-
глежда се корени в страха да не стане фирмата
твърде зависима от партнъoра и в страха да не про-
пуснат възможност за иновации, тъй като една
фирма може да осигури, а друга - не [7]. Фирмите
освен това имат опасения от факта, че ще трябва да
споделят информация, данни, които евентуално в
един бъдещ момент могат да бъдат използвани сре-
щу тях. Някои от тия страхове действително могат
да се сбъднат, ако фирмата не е избрала подходящи
партнъори и ако не е развила необходимите за ед-
но успешно партнъорство качества. 

Алианси, взаимовръзки и стратегически
партнъорства се наблюдават при много фирми в
индустриите на туризма и услугите. Тъй като е
невъзможно да се опишат  всички области на вза-
имовръзки, които се срещат в туристическия от-
расъл и в сектора на услугите, ще се спрем на ня-
кои по-типични казуси на стратегически алианси:
В общи линии се срещат стратегически взаимо-
връзки между: 

- Продавач-купувач;
- Доставчик-дистрибутор; 
- Продавач-продавач.
Туризмът като индустрия, а и по силата на фак-

та, че представлява "международно гостоприем-
ство", има дълга история на междукултурен обмен
и влияние. Драстичното нарастване на междуна-
родните пътувания и желанието на фирмите да се
разширяват в международен план създават обстоя-
телства, които събират индивиди и фирми от раз-
лични национални култури на принципа на
партнъорството. Eто защо съвременната макросре-
да в глобален аспект повдига интересния въпрос
как и в каква степен националните култури влияят
върху процеса на развитие на взаимовръзката меж-
ду фирмите-партнъори и кои са основните харак-
теристики на алиансите в туризма. Независимо от
формата на стратегическите алианси според Ко-
линс и Дурли съвременните алианси в туризма и
услугите имат 4 основни характеристики: взаимо-
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зависимост, сътрудничество, влияние върху конку-
рентната позиция и дългосрочност на целите и
връзката [4].  Макар че по принцип  в повечето от-
расли алиансът е между организации/фирми от ча-
стния сектор, в туристическата индустрия в света
има голям брой успешни алианси от смесен харак-
тер с партнъори от частния и публичния сектор.
Техните цели обикновено са за ко-маркетинг на ту-
ристически дестинации - курорт, населено място,
регион, провинция и др.   

Освен за целите на отделните фирми, каквито
бяха примерите, посочени досега, алиансите са
много полезни за успешен маркетинг и на туристи-
ческите дестинации.  Маркетинговите алианси в
туризма допринасят много за изграждане на разпо-
знаваем бранд на туристическата дестинация. По-
чти е невъзможно да се изгради силен и разпозна-
ваем бранд на град, селище или курорт, а също и на
държава, ако не се изгради алианс между различни
партнъори, имащи полза от ко-брендинга на дести-
нацията. В това отношение показателен е при-
мерът на Торонто. За да постигнат целта за репози-
циране на Торонто като глобална и бизнес дести-
нация, в Канада е бил създаден джойнт венчър
между община Торонто, туристическото бюро и
Министерството по туризъм и рекреация. Целият
проект,  включващ  разработване и прилагане на
нова брендинг стратегия, струва 4 млн. долара.
Проектът на този стратегически алианс съдържа
няколко етапа: план за развитието на туристичес-
кия продукт на Торонто, разработването на лого и
слоган, разработване и изпълнение на дългосрочна
комуникационна стратегия за налагане и
утвърждаване на новия бранд. Изпълнението на
стратегията за брендинг на Торонто се осъществя-
ва чрез успешното партнъорство на всички заинте-
ресовани страни в проекта [1]. 

Много изследвания в туристическата индуст-
рия в международен мащаб показват не само важ-
ността, но и трудностите при развитие и
поддържане на алиансите. Телфер споделя идеите,
извлечени от принципите на алианс на производи-
тели на храни, винарски изби, дистрибутори, хоте-
ли, ресторанти, във "Вкусът на Ниагара". Успехът
на този алианс, обединил в едно интересите на раз-
лични партнъори под общ туристически бранд, до-
несе ползи не само за регионалните туристически
интереси, но и за дребните фермери и винопроиз-
водители [12].      

Фиал, Оукли и Уайс изследват корените, разви-
тието и колаборативната динамика на алианс,
създаден да промоцира вътрешните водни пътища

на Англия и Ирландия на международния пазар.
Главните архитекти на алианса са Британската
национална туристическа дирекция и ТМS Partner-
ship [6]. Алиансът обединява многобройни обще-
ствени и частни интереси, свързани с опазването
на околната среда, икономическото развитие и пет-
те най-големи оператори за отдаване под наем на
лодки, яхти, корабчета и др. Авторите слагат дис-
кусията в теоретичен контекст, за да обяснят раз-
личните степени на участие на партнъорите по от-
ношение на ефекта от обединяването. 

Домке-Дамонте изследва резултатността на
авиолиниите, които формират алианси с партнъо-
ри от други индустрии [5]. Тя изследва един пери-
од от 14 години на индустрията на въздухоплава-
нето в САЩ и стига до извода, че предимно в пе-
риоди на много динамична външна бизнес среда
алиансите подобряват печалбите на авиолиниите.
Това показва, че фирмите трябва да подхождат
много внимателно към влизане в партнъорства и
да не пренебрегват собствената си конкурентна по-
зиция, ако имат такава. 

Д. Бухалис изследва дистрибуционните канали
за туризъм и илюстрира дисбаланса на силата, кой-
то съществува между партнъорите. По-специално
той изследва проблемите, които хотелиерите на
гръцките острови срещат в лицето на мощните ту-
роператори и показва множество методи, използ-
вани, за да се увеличи преговарящата сила на хоте-
лиерите [3]. Тъй като туроператорите стават все
по-интегрирани в европейски контекст, а информа-
ционните технологии продължават да революцио-
низират дистрибуционния канал, става все по-
важно производителите и търговците на туристи-
чески услуги да осъзнават и използват в своя пол-
за принципите и техниките на маркетинга на 
взаимовръзките, т.е да се включат в стратегически
партнъорства/алианси и да управляват добре
връзките си с партнъорите. 

В България стратегическите алианси в туризма
и услугите са все още слабо развити: все още няма
или не е известно да е изграден силен стратегиче-
ски алианс между българска туристическа дести-
нация и голям туроператор или авиолиния или
други комбинации. Тези форми са още в зародиш,
но отскоро стана известно, че  “Албена”АД е ста-
нала партнъор в бизнес  мрежата на МТел за про-
грамата "Мтел клуб". По същество това е чисто
маркетингов алианс, макар и на едно първоначал-
но ниво, тъй като целите му са маркетингови: от
една страна МТел иска да възнагради с намаления
лоялните си клиенти и по този начин да ги задъ-
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ржи, а целта на”Албена” АД  е да насърчи продаж-
бите и разшири пазарния си дял чрез клиентите на
МТел в условията на висока конкуренция и от
страна на българските си конкуренти, но и от тур-
ските дестинации. За разлика от състоянието на
алиансите в туристическата индустрия в България,
в сектора на другите услуги (извън туристически-
те) развитието на алиансите е на много по-високо
ниво, особено в сферата на телекомуникациите и
търговията. Един от най-типичните примери за
маркетингов алианс е бизнес мрежата от партнъо-
ри на МТел - една успешна пазарна алтернатива за
висококонкурентни пазари, която включва верига-
та от хипермаркети  "Билла", "София ланд", "Тех-
номаркет", "Хепи грил & бар" и аптеки "Санита".
Най-новият маркетингов алианс на МТел е с един
от най-големите европейски оператори за мобилни
комуникации "Водафон", чрез който се осигуряват
още допълнителни ползи за клиентите на МТел.     

Без да имам претенции, че разширявам матри-
цата на Ансъф за продуктово-пазарните възможно-
сти на фирмите, мисля, че можем да я актуализира-
ме, като добавим още една алтернатива за фирми-
те в това число и за тези от туризма и свободното
време, без оглед дали става въпрос за нов или стар
за нея пазар (виж фигура 1). Алтернативата е ин-
теграция под различни форми: маркетингов али-
анс, джойнт венчър или франчайзинг. Считам, че
можем  да причислим франчайзинга към марке-
тинговите алианси, защото при него и двата
партнъора извличат ползи и постигат дългосрочни
цели, свързани с трайно присъствие на даден па-
зар: франшизъорът наред с финансовите ползи от
"роялти-таксата" излиза по-лесно на нов пазар
чрез местния партнъор, при това с чужд капитал, а
франшизатът, който обикновено е с неизвестна
марка,  от своя страна ползва утвърден бранд,  рек-
ламата, както и ноу-хауто на франшизъора в об-

ластта на мениджмънта и обучението и развитието
на човешкия ресурс.

По отношение на франчайзинга в хотелиер-
ството в България наред с първите успешни при-
мери за франчайзингови договори - хотелите "Ше-
ратон-Балкан", "Новотел Европа" и "Новотел
Пловдив", през последните 5-6 години  има и нови
успешни франшизати в българския хотелски сек-
тор: международната хотелска верига "Бест
Уестърн" има 8 хотела партнъори в България: във
Велико Търново, КК "Пампорово", Пловдив, Русе
и 4 хотела в София, които успешно прилагат фран-
чайзинговите договори за партнъорство. В сектора
"Бързо хранене" в България също има успешни
примери за франчайзинг: веригите  Мc Donald's,
КFC, Pizza Hut навлязоха на българския пазар през
90-те години на миналия век чрез този тип страте-
гическо партнъорство.    

Причини за неуспеха на някои алианси.
Стратегическите алианси придобиват все по-

голямо значение и се превръщат във важна управ-
ленска стратегия за бъдещето. Вече се наблюдава
интересен феномен: конкуренцията не е просто
между две конкурентни фирми, а между техните
партнъорски мрежи от бизнес партнъори. Да уп-
равлява своите бизнес партнъорства за коя да е
фирма не е лесна задача. В САЩ вече съществува
цял нов сектор, който възниква специално, за да
помага на фирмите да управляват своите стратеги-
чески алианси и името на този сектор е "Управле-
ние на партнъорствата между фирми" (Partner
Relationship Management). Създаване и поддържа-
не на стратегическите алианси обикновено не е
лесно. Изследванията показват, че между между 45
и 60% от стратегическите алианси не успяват да
постигнат целите си, което показва, че вероятно
има нещо в създаването и управлението на алиан-
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Пазарно проникване 
Туроператорите намаляват цените, за

да увеличат пазарния дял;
Въздухоплавателните компании въвеж-

дат схеми за лоялност на клиентите, за
да ги задържат по-дълго.

Развитие на продукта и обслужването 
Центрове за свободното време в хоте-

лите;
Интегрирани курорти в Латинска

Америка и Австралия.

Развитие на пазара 
Авиолиниите формират алианси,

за да увеличат пазарното си покритие; 
Дестинациите търсят нови пазар-

ни сегменти; 

Диверсификация 
Благоустрояване на крайбрежните

ивици - търговски центрове, развле-
кателни центрове и културно- истори-
чески зони.

Интеграция
Маркетингов
алианс 

Франчайзинг

Джойнт Венчърс

Фигура 1. Маркетинговите алианси - съвременна пазарна алтернатива за фирмите
в туризма и услугите.



сите, което не е правилно [8].  Възниква въпросът
каква е причината за провала на такъв голям про-
цент алианси?

* Според проучвания в международен мащаб
много от участниците в такъв тип партнъорства не
разбират, че има голяма разлика между това да се
управлява поделение на фирмата и да се управлява
партнъорство/алианс. Съществуват множество
вътрешно присъщи разлики между две фирми, ко-
ито създават алианс и грешката е в това, че поняко-
га алиансите са основани върху "чупливото" раз-
биране относно техния потенциал за създаване на
нова стойност - при това за двете фирми. 

* Проучването ми на практиката на различни
алианси показа, че една от причините за провала
на алиансите в туризма е неяснотата в споразуме-
нията относно: 

- промени в технологията и пазарите; 
- несигурност и неяснота какви изисквания

ще произтекат за фирмите от общия проект; 
- трудности при измерване на входящите

ресурси и резултатите; 
- неяснота относно необходимостта от ин-

вестиции само  за нуждите на съвместния проект и
действия.

* Необходимо е да има пълно разбиране и абсо-
лютна ангажираност от страна на партнъорите към
целите на алианса.

* Необходими са и специални качества, за да се
постигне успешно стратегическо партнъорство,
при това носещо равностойни ползи и за двете
страни. Такива качества рядко се срещат във фир-
мите и по тази причина консултантските фирми
предлагат обучение за такива качества. Независи-
мо дали алиансите се управляват вътрешно, т.е. от
специалисти от двете фирми или чрез трета фирма
- специалист в тази област, ключът към успеха на
един маркертингов алианс според мен си остава
същият. Всеки алианс постига целите си, т.е. пече-
ли или губи в резултат на своите цели, човешки ре-
сурси и процеси.     

* За да бъде успешен алиансът, той трябва да е
подкрепен от бизнес стратегия, която трябва да по-
казва какво очаква фирмата от алианса/партнъор-
ството и как ще бъдат управлявани и сведени до
минимум рисковете. В този смисъл дори някои ав-
тори като Бенжамин Гомес говорят, че по-важно от
формирането на алианса е разработването на стра-
тегии за алианса [2].  

Въпреки че бъдещето на световния пазар като
цяло е неясно, но за туризма е сигурно, че ще има
алианси и стратегически партнъорства. За да могат

да посрещнат предизвикателствата на неясното
бъдеще и непредсказуемостта на пазарите, туропе-
раторите, туристическите агенции и дестинациите
трябва да разработят програми за партнъорство,
които ще улеснят необходимите фирменокултурни
и оперативни промени, които са неизбежни при из-
граждане на трайни маркетингови алианси със
стратегически цели.
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Проектиране
и управление 
на услугите 
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В процеса на глобализация се забелязва не-
прекъснато нарастване на значението на

сферата на услугите и появата на нови, специфич-
ни по своята същност. Причините за този процес
се свързват с:

- развитие на съвременните технологии за про-
изводство на сложни продукти, чието обслужване
е свързано със специални съпътстващи услуги;

- непрекъснато увеличаване на средствата за от-
дих, пътувания и други потребителски удоволствия
поражда развитие на отделни сфери на услугите;

- дейността на много фирми е свързана с чуж-
дестранни партньори, което налага използването
на банки, авиокомпании, хотели, застрахователни,
юридически, консултански компании. Те са в сек-
тора на бизнеса  и предоставят услуги, които обик-
новено са неосезаеми и  не довеждат до придоби-
ване на нещо.

Основната цел на маркетинга на услугите е да
въздейства върху поведението на потребителите
"чрез предлагане на пакети от изгоди при мини-
мални разходи в замяна на желаното от организа-
цията поведение."1 Следователно услугите се
предоставят в полза на клиентите  или на обще-
ството като цяло и след това се подчертава
възможността за ефективни резултати за сама-
та организация.

Стратегическата цел, която си поставяме, е

да изведем основните стратегии за подобряване
на съотношението между търсенето и предлага-
нето на застрахователните услуги, да подчерта-
ем ролята на ключовите маркетингови задачи на
застрахователните  фирми, както и възможните
подходи за тяхното управление и проектиране. За
достигане на поставената цел разглеждаме три-
те типа маркетинг в бизнеса на услугите - вътре-
шен, външен и интерактивен маркетинг.

Услугите имат четири основни характеристи-
ки, които влияят върху проектирането на марке-
тинговите програми: неосъзаемост,  неделимост,
зависимост и променливост.2

Неосъзаемостта се отнася до трудността за
предаване на ползата от услугата,  неделимостта -
това са доставчиците на услугите, които гаранти-
рат качество, зависимостта (от търсенето и предла-
гането) произтича от факта, че услугите не могат
да бъдат складирани, докато променливостта зави-
си от това кой, кога и къде ги доставя.

Както уникалните аспекти на услугите правят
необходими промените в процеса на покупка, то
процесът на управлението им изисква специално
приспособление. В маркетинга на услугите служи-
телят играе централна роля в отношенията с кли-
ентите по привличането, строежа и поддръжката.
Този аспект на маркетинга на услугите е довел до
понятието "вътрешен маркетинг".  Той е базиран
на разбирането, че една обслужваща организация
трябва да се съсредоточи върху своите служители,
от вътрешния пазар, преди да могат успешните
програми да бъдат насочени към клиентите. Поня-
тието за вътрешен маркетинг означава, че служи-
телите на една организация ще бъдат повлияни да
развият пазарна ориентация, ако маркетинговите
подобни дейности се насочат към тях. Тази идея
предполага, че служителите и развитието им чрез
набиране, обучение, общувани и администрация
са решаващи за успеха на обслужващата организа-
ция (виж фиг. 1).
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Фигура 1. Три типа маркетинг в бизнеса на услуги.



Интерактивният маркетинг определя умени-
ето на персонала да обслужва клиента. Последни-
ят от своя страна преценява услугата не само зара-
ди техническите й качества, но и отчитайки и
функционалните й качества, което налага да се
предлагат услуги, които са високотехнологични и
високоосезаеми.

Потребителите формират своите очаквания на
базата на приетите съобщения от производители,
търговци, приятели и други информационни из-
точници. При преувеличаване на изгодите налице
ще са непотвърдени очаквания, което води до не-
удовлетвореност. Последната е толкова по-голяма,
колкото по-големи са разликите между очаквания-
та и изпълнението.3

Относителното значение на различните изме-
рения на качеството на продукта или услугата ва-
рират в зависимост от техния тип. От заведенията
за бърза храна “Burger King” е пример за фирма,
която се опитва да въведе анализа на разстоянието,
като използва 24-часово гореща телефонна линия,
за да получава 4000 обаждания от клиенти на ден.4

На практика продукти като дрехи, обувки, мебели,
бижутерия, които могат да бъдат определени и
оценени преди покупка, са с така нар. търсещи ка-
чества (виж фиг. 2).

Услуги с високи опитни качества от типа на ре-
сторантски, ваканционни, фризьорство, грижа за
деца и др. могат да се оценят след покупката и по
време на самата им употреба. С доверени качества
са услугите, предоставени от специалисти като ме-
дицински диагнози, правни услуги, поправка на
техника, чиито характеристики потребителите
смятат за невъзможно да оценят дори след покуп-
ка и потребление. За да се намали несигурността,
създадена от тези качества, е необходимо да се
потърси помощта от лични източници на информа-
ция като лидери, членове на референтни групи.

Практиката показва, че една част от продукти-
те и услугите се продават добре, въпреки че са су-
бект на значителен брой оплаквания, но силно
привличат клиентите, докато другата част от тях
получават малко оплаквания, не се продават изоб-
що и нямат потенциални клиенти. Това налага
съсредоточаване на маркетинговите действия
върху служителите на фирмата, с цел да бъдат по-
влияни да развият пазарни ориентации. Удовлетво-
рението на служителя и удовлетворението на кли-
ента се разглеждат в релацията " причина - ефект".
Още повече удовлетвореният служител притежава
вътрешен и духовен характер, който се явява из-
точник на етично качество. Ако се позовем на йе-
рархическата теория на Маслоу, съществува мно-
гообразие от човешки потребности, представени в
следната зависимост6:  

- физиологични;
- потребности от сигурност;
- социални потребности;
- потребности от признание;
- потребности от реализация.
Характерът на тези потребности се променя от

външни и материални на по-ниските нива до
вътрешни и умствени или духовни на по-високите
нива. Икономическите и духовните интереси от-
разяват задоволяването на материални и духовни
потребности на всеки служител. От него се изиск-
ва точност и акуратност в отношенията с потреби-
телите, с цел постигане на удовлетворение. Жела-
ното от тях качество може да бъде ключът към но-
ва технология на производство на стоки и услуги.

Външният маркетинг обхваща  традиционни-
те "4Р" и още  "3Р"- хора, физически доказателства
и процес. 
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4. Burger King Opens Customer Hot Line, Marketing Neus, May 28, 1990, p.7.
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С., 2002, стр.387.
6. Дамянов, Ат., П.Горанова, Г. Захариева, Управление на персонала, АИ "Д. А. Ценов", Свищов, 1999, с.179.

Фигура 2. Как потребителите оценяват
стоките и услугите

(адаптирано по Ф. Котлър5).



Първи компонент: Продукт - до голяма сте-
пен понятията за компонента "продукт" на марке-
тинга-микса не се прилагат по-равно и за  услуга-
та, която обхваща три аспекта:

- Изключителност - тя е свързана с възмож-
ността един нов продукт да бъде патентован, дока-
то услугата не може да се патентова.

- Търговска марка - важен аспект на маркетин-
га на стоки е използване стратегия на търговската
марка. Все пак тъй като услугите са неосезаеми,
невъзможно е да се видят, да се изпробват на вкус,
да се чуят или помиришат до момента на получа-
ването им7, то търговската марка или идентифика-
ционното лого на обслужващата организация е
особено важно при потребителите, тъй като е труд-
но да се обясни какво се предоставя. 

- Мощен мениджмънт - свързан е с недели-
мостта на услугите, тъй като да ги купи и използва
клиентът, трябва да присъства на мястото на до-
ставка на услугата. В този случай гостът да е в хо-
тел, трябва да купи настаняване, посетител на мач
ще закупи билет. С други думи комплексният про-
дукт - услуга на микса трябва да бъде в наличност
за потребителя чрез управление на търсенето, кое-
то се отнася към управление на капацитета. Об-
служващите организации трябва да управляват на-
личността на офертата до:  еднакво търсене във
времето, така че търсенето да отговаря на  капаци-
тета и същевременно да осигурят използване на
активите си по начин, който ще възвърне макси-
мално инвестициите им.

Втори компонент: Цена - различните ценови

структури се запазват за всеки сегмент от потре-
бители, което помага да се моделира търсенето на
услугата  В обслужващите отрасли отношението
към цената е различно. Болничните заведения я
приемат като разходи, адвокатите и консултантите
като такси, авиокомпаниите като билети, хотелите
като различни нива на плащане. 

Използват се два популярни метода за опреде-
ляне на цените: 

- "разходи  плюс" - обхваща таксуване на кли-
ента за разходите по предоставяне на услугите
плюс допълнително фиксиран процент. Така на-
пример професионалните обслужващи организа-
ции като счетоводните фирми събират такси, бази-
рани на тарифи;

- метод, насочен към възвращаемостта на инве-
стициите - разпространен е в капиталопоглъщащи
услуги.

Цените на услугите изпълняват две съществе-
ни роли. Първата е да влияят на възприятията на
потребителя, а втората - да бъдат използвани за
управлението на капацитета. При малко познати
характеристики, чрез които може да се оцени една
услуга, потребителите използват цената. Ролята на
управлението на капацитета за цената е важна за
театри, ресторанти. Много обслужващи фирми из-
ползват различни цени през различно време на де-
ня или дни от седмицата да отразят вариациите в
търсенето на услугите. Ресторантите предлагат
оферти за обяд, а театрите предлагат цени за възра-
стови групи и учащи.

Трети компонент: Място - явява се основен
фактор в развитието на стратегията на маркетинга
на услугите, поради неделимостта на услугите от
производителя. Много рядко посредниците се
включват в дистрибуцията на услугата. Мястото и
доставката на услугата са осезаеми компоненти на
услугата. Погледнато в исторически аспект в мар-
кетинга на професионалните услуги се е обръщало
малко внимание на дистрибуцията, но с нараства-
нето на конкуренцията стойността и се оценява все
повече и повече. Например веригите от фризьор-
ските салони, счетоводните, и правните фирми из-
ползват многобройни места за дистрибуционни ус-
луги. 

Четвърти компонент: Промоция - стойност-
та на промоцията, особено рекламата, за много ус-
луги е да покаже ползата от покупката им. Об-
служващите компании трябва да бъдат загрижени
за своя имидж и в повечето случаи промоционал-
ните аспекти на услугите са подобни на тези на
продукта. Все пак публичността е по-общ инстру-
мент в промоцията на услугите. На нея се отрежда
главна роля в промоционалната стратегия на услу-
гите на организациите с идеална цел и някои про-
фесионални организации. Поради силната надеж-
ност на публичността много услуги използват об-
ществени съобщения за услуги и те са безплатни,
като времето им за излъчване е под контрола на ме-
дията. В миналото на рекламата се е гледало отри-
цателно от много обслужващи организации с иде-
ална цел. 

Допълнителните "3Р" в сферата на услугите са:
- Хората (персоналът) играят решаваща роля

за удовлетворяване на нуждите на потребителя
чрез компетентност, грижа, инициатива, доброна-
мереност и способност да решават проблемите.
Способността на отделното лице и готовността му
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да поеме лична отговорност е ключът към успеш-
ната услуга8;

- Физическите доказателства се използват от
фирмите за демонстриране качествата на услугите;

- Процесът е свързан с избора на компанията
за услуги как ще достави услугата си.

Застрахователните услуги в бъдещето или
какво можем да очакваме от тях?

Два са решаващите фактори, които влияят
върху услугите. Първият фактор е дерегулация
на обслужващата индустрия. На практика транс-
порта, комуникациите, финансовите, застрахова-
телните институции и управленските услуги са
преминали през някакав вид лабораторни проме-
ни. Разнообразието на услугите е голямо, което из-
исква управление на всички функции, включител-
но и маркетинга. Вторият фактор са технологич-
ните промени, които са променили радикално на-
чинът, по който оперира бизнесът, а също са
свързани с промени в потребителските интереси. 

Застраховането е една от човешките дейности,
възникнали в дълбока древност и породени от
обективни потребности в хода на развитие на об-
ществения живот. ДЗИ е създаден със закон през
1946 г. на основата на сливането на съществували-
те тогава 30 застрахователни дружества (19
български и 11 клона на чуждестранни застрахова-
телни компании). ДЗИ е единствен застраховател в
България в продължение на петнадесет години, ко-
гато през 1961 г. е създадено външното застрахова-
телно дружество “Булстрад”.

През февруари 1997 г. в съответствие със Закона
за застраховането бяха основани "Държавен застра-
хователен институт - ДЗИ" АД и "ДЗИ - Общо за-
страховане" АД. "ДЗИ - Общо застраховане" АД ста-
ва акционерно дружество с акционери "Държавен за-
страхователен институт - ДЗИ" АД и Банка ДСК.
Компанията се обособи в самостоятелно дружество
от 1 юни 1998 г. с лиценз за застрахователна и преза-
страхователна дейност по общо застраховане. 

В момента в ДЗИ работят 2145 души. Под-
борът на нови работници се извършва, съобразно
специфичните особености на бъдещата им
длъжност, тяхната квалификация и образователния
им ценз.

Продуктов асортимент:

Продуктовият асортимент на ДЗИ е в сферата
на застраховането. Дружеството предлага различ-
ни видове застраховки: 

1. Общо застраховане:
- Имуществено;
- Автомобилно;
- Зелена карта;
- Автоасистанс при пътуване в чужбина;
- Финансови рискове и отговорности;
- Помощ при пътуване и туристически за-

страховки;
- Земеделски култури; 
- Домашни животни;
- Карго;
- Авиационно;
- Морско.

2. Животозастраховане:
- Групово;
- Индивидуално.

Клиенти, конкуренти и доставчици:

Българската финансова група ДЗИ има клоно-
ве в цялата страна. Това максимално улеснява кли-
ентите, тъй като те по всяко време и на всяко мяс-
то имат достъп до фирмата. Въпреки че ДЗИ е най-
голямото застрахователно дружество в страната, и
то има своите конкуренти: "Алианц България Хол-
динг", "ЗАД Булстрад", "Орел Г Холдинг", "Вито-
ша", "HDI-Застраховане", "Виктория", "Левски
Спартак", "Евроинс".

Фирмени и пазарни проблеми

Икономическата криза от 1997 г.  имаше много
тежки последици и за предприятията и фирмите,
работещи на територията на страната. Някои от
тях бяха принудени да преустановят дейността си
или да я сведат до минимум. В резултат на тези не-
гативни процеси  рязко намаля  капиталовата база
и преките производствени ресурси, доверието във
финансовите институции се срина, промени се и
психологията на хората, занимаващи се с бизнес.
Всичко това доведе до загуба на важни клиенти.

От извършения SWOT анализ на ДЗИ се

очертават следните предимства, недостатъци,

възможности и заплахи: 

Предимства:

1. Голямо разнообразие от предлагани застра-
хователни продукти.

2. Рутината, опита и професионализма на рабо-
тещите в ДЗИ.

3. Богатия опит и вече изграденото доверие у
клиентите.

4. Стабилност и финансова сигурност, гаранти-
рана от заделените резерви.

5. Широко застрахователно покритие (покрити
рискове от предлаганата полица).
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6. Надеждна и сигурна презастрахователна
програма.

Недостатъци:

1. Статична организационна и контролна сис-
тема, поради големия брой клонове в страната.

2. Относително слабото познаване на предлага-
ните застрахователни продукти от потребителите,
дължащо се на недостатъчна реклама.

Възможности:

1. Разработването на  нови застрахователни
продукти с широко приложение.

2. Осигуряването на пълна застрахователна за-
крила на фирми и граждани, съобразена с техните
предпочитания и възможностти.

Заплахи:

1. Силната конкуренция на чуждите застрахо-
вателни компании на застрахователния пазар.

2. Продължаващото обедняване на населението.

Възникващата конкуренция (ЖСК “Феникс”,
“Витоша - живот”, “България” АД) , забавената за-
конодателна регламентация на застрахователната
дейност, "лошото" състояние на икономиката и пе-
риодичнитe кризи забавиха значително превръща-
нето на ДЗИ в модерна, изградена по западен обра-
зец институция на застрахователния пазар. Фило-
софията на ДЗИ е за бързо, вежливо и професио-
нално обслужване, съчетано с най-изгодните усло-
вия за клиентите.

Основните стратегии за подобряване на съот-
ношението между търсенето и предлагането на за-
страхователните услуги са показани в табл. 1.

ДЗИ е необходимо да разреши следните ключо-
ви маркетингови задачи.

Първата задача е свързана с успешното управ-
ление на качеството на услугата, което трябва да
надхвърли очакванията на клиентите.

Втората задача изисква да се предложи най-

добрата ценова оферта, доставка, т.е. да се разра-
боти привлекателна физическа среда, в която да се
извърши услугата. Управлението на диференциа-
цията изисква ДЗИ да диференцират имиджа си,
като използва рекламния символ.

Третата задача определя производителността
в сферата на застрахователните услуги като реша-
ваща за повишено качество, проектиране на по -
добро обслужване при използване на нови техно-
логии за спестяване на време и пари.

Прилагането на специфични маркетингови
подходи, които ДЗИ използва при предлагането на
услуги е съпътствано с очаквани ефективни резул-
тати.

Първи подход: Застрахователят да пригоди сво-
ята услуга към изискванията на потребителя.

Втори подход: Самият потребител да бъде обу-
чен в своята избирателност към съответните за-
страхователни услуги.

Трети подход: ДЗИ да се стреми към изгражда-
не на дългосрочни взаимоотношения с потребите-
лите.

Прилагането на трите подхода доказва на прак-
тика, че застрахователните услугите са трудни за
управление, тъй като са неосезаеми, неделими от
производителя си, с изменящи се характеристики,
нетрайни са и включват потребителя в производ-
ството си.

В  заключение е необходимо да изтъкнем, че :
Първо: Вътрешният маркетинг, който се съсре-

доточава върху служителите на ДЗИ, е решаващ за
успеха.

Второ: Стратегическата цел на ДЗИ е да запази
конкурентни позиции на пазара на застраховането
чрез конфронтационна стратегия, която може да се
провежда чрез цената на застрахователната услуга. 

Трето: Запазването на старите и привличането
на нови клиенти гарантира поддържане на по-го-
лям пазарен дял. Чрез рекламата се засилва дове-
рието към застрахователното дружество и се пече-
лят преференции пред конкурентите.

Четвърто: ДЗИ разширява сферата на работа по
отношение на видовете застраховки, покритите
рискове, застрахователните обекти, видовете загу-
би чрез прилагането на: стратегията на утвържда-
ването на пазара, стратегия за развиване на пазара
и стратегия към развиване на продукта.
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Стратегии 
свързани с търсенето

Използване на диферен-
цирано ценообразуване
Създаване на извън пико-
во търсене

Разработване на допълни-
телни услуги

Стратегии ,
свързани с предлагането

Наемане на персонал на
непълно работно време
Въвеждане на практики за
ефикасни действия в пи-
кови периоди
Подялба на услуги с дру-
ги доставчици

Таблица 1. Стратегии за подобряване на
съотношението между търсенето и

предлагането на застрахователните услуги.



Ценови изследва-
ния, съпътства-
щи  функционал-
но стойностния
анализ при про-
ектиране на но-
ви инвестицион-
ни стоки
Доц. д-р Свободка Класова
УНСС, София

С ъвременните фирми функционират в  ди-
намична среда, в която "промяната вече не

е случайност, а правило".1 И това правило обусла-
вя належащата необходимост от иновации в почти
всички области - политика, икономика, техноло-
гии, международни отношения, бизнес.

Днешните  бизнесмени са изправени пред две
алтернативи - да се представят на пазара с остаре-
ли, изгубили пазарната си стойност, или да ланси-
рат нови, съответстващи на очакваните потребнос-
ти на купувачите, стоки. В такъв период на бързи
промени  по-добра е втората алтернатива, защото
не е тайна, че иновацията асфалтира пътя към ус-
пеха. Само ако заложи на нея, бизнесът може да
просперира и  както пише П. Дракър "...само тога-
ва промяната би могла да се превърне във възмож-
ност".2

Известни са рисковете, които съпътстват ино-

вацията и по-конкретно създаването и лансирането
на нови стоки на пазара. Предотвратяването им до
голяма степен зависи от "...организирането на са-
мата иновация като системна дейност."3 В тази  на-
сока е необходимостта от участие в процеса на
създаването на нова стока на всички отдели на
фирмата - маркетингов, технически, производ-
ствен, продажбен, финансов, счетоводен при мак-
симално координиране на действията им. Подхо-
дящ аналитичен инструмент, който изисква съгла-
суваност между производствени инженери, марке-
тинг и  ценови специалисти, е функционално стой-
ностният анализ. 

Според една от срещаните в литературата де-
финиции функционално стойностният анализ е
"евристичен метод за системно изследване функ-
циите на изделията, на процесите и на други обек-
ти, насочен към оптимизация на техните технико-
икономически параметри на всички стадии от жиз-
нения им цикъл. Той е насочен към оптимизиране
на съотношението между потребителните свой-
ства на обекта и разходите за неговото създаване и
приложение (експлоатация)."4 Целта на анализа е
да се минимизират разходите за изпълнение на
стоките и възложените им функции при запазване
или повишаване на качеството. Така например при
проектиране на нова машина  могат да се разрабо-
тят варианти с по-ниско тегло за сметка на съкра-
щаване на някои от функциите  или изпълнението
им при по-ниски разходи. При положение че
функцията придвижване на транспортна лента се
реализира с помощта на  скъп двигател с голям
обем,  е възможно заменянето му с два по-малки и
по-евтини двигатели, което ще намали значително
разходите. Но това е целесъобразно, ако няма не-
благоприятно  отражение върху надеждността и
комфорта при използването на машината или на
транспортната лента.

Разработването на алтернативни варианти още
в етапа на проектирането на изделията се съпро-
вожда с обстойни ценови изследвания. В  настоя-
щата статия  е показана техниката на провеждане-
то им  на примера на   инвестиционната стока елек-
трокар.

Предположението, което се доказва с този при-
мер, е следното:
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Въз основа на резултатите от ценовите изслед-
вания във функционално стойностния анализ  се
сравняват различни алтернативи за подобряване на
изделията при промяна в един или друг параметър.

За доказването му се използва следната изход-
на информация:

Фирма за производство на подемно транспорт-
ни съоръжения проектира създаването на нов мо-
дел електрокар високоповдигач МС1650. Разходи-
те са отчетени за 200 бр. и  възлизат на 600 хил. лв.
От тях променливите са 440 хил. лв. (в т.ч. матери-
ални - 320 хил. лв. и трудови 120 хил. лв.), а фик-
сираните са 160 хил. лв. Новият модел е подобрен
вариант на модел  НМ1900, предлаган на вътреш-
ния пазар от смесената българо-холандска фирма
"CAR MAT" при продажна цена 3 400 лв./бр. В та-
зи цена са включени надценка за дистрибутора
10% и 20% ДДС към цената на производител и
надценката на дистрибутора.

Различията в качествените параметри на двата
модела са показани в таблица1.

Още в етапа на проектирането на новото изде-
лие специалистите образуват цената и определят
нейната доходоносност. 

Като изхождат от наличната информация и ха-
рактеристиката на стоката, те избират сравнително
аналитичния метод на ценообразуване, който
обвързва цената с качествените параметри5. По-
следователността на изчисленията е следната:

Първо: Определяне цената на производител на
аналога чрез техниката на ценовата решетка6,
както следва:

Цена на производител на модел                
НМ1900 =  2 853 - 260 = 2 593 лв.

Второ: Изчисляване комплексната оценка за
качеството въз основа на индивидуалните коефи-
циенти за всеки параметър, показани в таблица 2.
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5. Формулата за образуване цената по сравнително аналитичния метод е: Pn = Pan * kq , където:
Pn - цена на новата инвестиционна стока;
Pan - цена на аналога, продаван от конкурентите;
kq - коефициент за качеството, отчитащ разликата в качествените параметри на новото и конкурентно-

то изделия. Изчисляването му е в следната последователност:
- Определяне на индивидуални коефициенти за качество, които принципно се изразяват като съотношения меж-

ду значението на параметрите на новата и на аналогичната инвестиционна стока. Изключение от този принцип
се наблюдава, когато с нарастване значението на параметъра се влошава качеството на стоката - например по-
високите разходи на електроенергия при електродвигателите, по-високото тегло на машините не са атестат за
подобряване качеството им. 

- Въвеждане на тегло, което показва тежестта на всеки параметър в общата оценка за качеството от гл.т.
на  потребителя. Теглото е в точки, чиято сума е 100 или 1,00. Като произведение от теглото и индивидуални-
те коефициенти за качество се изчисляват претеглените коефициенти.

- Установяване на коефициента за качество като отношение между сумата от претеглените индивидуални ко-
ефициенти и сумата от теглата.
6. Ценовата решетка е техника, която произтича от модифицирането на цената по пътя на стоката от произ-
водителя до крайния потребител. Като е известна крайната цена и елементите, включени в нея, по обратен път
се достига до цената на производител.За повече подробности вж. Класова, С.,Цените в системата на маркетин-
га,УИ"Стопанство",с,2006,с.112.

1. Скорост на дви-
жение с товар км/ч 15 23 20

2. Радиус на завой мм 2900 2 800 30
3. Преодоляване на

наклон с товар % 10 8 10
4. Енерго-

запасеност квч 28 25,2 5
5. Собствена маса 

с батерия кг 1650 1 900 10
6. Височина на 

платформата мм 800 750 5
7. Габаритна 

ширина мм 1500 1 320 5
8. Коефициент на

собствена маса коеф. 0,55 0,63 10
9. Външно 

оформление бал 6 4 5
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Табл. 1. Значения на технико-икономическите
параметри на електрокари модели 

МС1650 и НМ1900.



Трето: Установяване коефициента за комплек-
сна оценка на качество и цената на производител
на новия модел, които са:

Цена М1650 =  2 593 * 1,0236 = 2 654 лв.

Четвърто: Изчисляване на доходността в цена-
та. 

Тъй като производствените  разходи за един
електрокар модел М1650 са 3 000 лв., определената
цена 2 654 лв. не е доходоносна. Тя не  носи печал-
ба, а реализира загуба от 346 лв./бр.

Съвместно с инженери от отдела по научно -
развойна и изследователска дейност се извършва
функционално стойностен анализ на усъвършен-
ствания модел електрокар МС1650. Идеята е да се
осъществят допълнителни подобрения по отделни
функции (параметри) при минимални разходи, та-
ка че комплексната оценка за качество и съответно
цената да се повишат.

Предложенията са за изменение на следните
параметри:

а) скорост на движение с товар - повишаване,
съответно с 10%, 20% и 30%, което води до подо-
бряване на качеството без съществено изменение
на разходите;

б) собствена маса с батерия - намаление, съот-
ветно с 10%, 20% и 30%, което е в полза на по-ви-
сокото качество при запазване, дори снижение на

разходите;
в) външно оформление - подобряване на оцен-

ката в балове с 10%, 20% и 30%, което не изисква
особено високи  разходи.

За да се отразят промените, се разработват ал-
тернативни цени на производител за 10%-но, 20%-
но и 30%-но изменение на съответните параметри.
Използва се сравнително аналитичният метод на
ценообразуване.

Установяването на промяната в цената при из-
менение на параметрите е в следната последова-
телност:

Първо: Промяна на параметъра "скорост на
движение с товар".

Изчисленията се правят за увеличение на ско-
ростта с 10%, 20% и 30%. Определя се новият ин-
дивидуален и съответно претеглен коефициент,
след което се изчислява изменението на цената на
дадения параметър.

Примерно за изменение на параметъра с 10%
се постъпва по следния начин:

15 . 1,10 = 16,50 - повишена с 10% скорост на
движение с товар;

16,50 / 23 =  0,72 - индивидуален коефициент;
0,72 . 20 = 14,40 - претеглен коефициент;
(2593,00 . 13,04) / 100 = 338,12 лв. - цена на но-

вия модел електрокар, която отчита само пара-
метъра "скорост на движение с товар" при базовия
претеглен индивидуален коефициент;

(2593,00 . 14,40) / 100 = 373,39 лв. - цена на но-
вия модел електрокар, която отчита десетпроцент-
ното увеличение на скоростта на движение с товар
при новия претеглен коефициент;

373,39 - 338,12 = 35,27 лв. - увеличение в цена-
та на новия модел електрокар вследствие увеличе-
ние в параметъра "скорост на движение с товар" с
10%.

По подобен начин са изчислени и резултатите,
показани в таблица 3.
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Маркетинг

1. Скорост на движение
с товар 0,65 13,04

2. Радиус на завой 1,04 31,07
3. Преодоляване на наклон

с товар 1,25 12,50
4. Енергозапасеност 1,11 5,55
5. Собствена маса с батерия 1,15 11,52
6. Височина на платформата 1,07 5,33
7. Габаритна ширина 0,88 4,40
8. Коефициент на 

собствена маса 1,15 11,45
9. Външно оформление 1,50 7,50

Сума: 102,36

Претегле-
ни индиви-
дуални ко-
ефициенти

Индиви-
дуални
коефици-
енти

Технико-икономически 
параметри

Таблица 2. Индивидуални коефициенти 
за качество по отделни технико икономически

параметри.

Скорост на дви- 
жение с товар км/ч 15 23
Увеличение:

10% км/ч 16,5 23 35,27
20% км/ч 18,0 23 67,74
30% км/ч 19,5 23 101,56
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в лв.

Таблица 3. Увеличение на цената на параметъра
"скорост на движение с товар".



В рамките на посоченото максимално увеличе-
ние на цената се преценява дали да се внесат изме-
нения в параметъра "скорост на движение с товар",
като се имат предвид необходимите разходи за по-
стигането му.

Второ: Промяна в параметъра "собствена маса
с батерия".

Изчисленията са аналогични на предходните.
Разликата е само в характеристиката на самия па-
раметър "собствена маса с батерия", чието намаля-
ване резултира в по-високо качество. При 10%-но
намаляване на параметъра "собствената маса с ба-
терия" се процедира така:

1650 . 0,907 = 1485 - собствена маса с батерия
на новото изделие;

1900 / 1485 = 1,28 - индивидуален коефициент8;
1,28 . 10 = 12,80 - претеглен коефициент;
(2593,0 . 11,52) / 100 = 298,71 лв. - цена на но-

вото изделие, която отчита само параметъра "соб-
ствена маса с батерия" при базовия претеглен ин-
дивидуален коефициент;

(2593,0 . 12,80) / 100 = 331,90 лв. - цена на но-
вото изделие, която отчита само параметъра "соб-
ствена маса с батерия" при новия претеглен коефи-
циент;

331,90 - 298,71 =  33,19 - увеличение цената на
новия електрокар вследствие намаление на пара-
метъра "собствена маса с батерия" с 10%.

Промените в параметъра "собствената маса с
батерия" и отражението им върху цената са показа-
ни в таблица 4.

По принцип намалението на собствената маса е
съпроводено със снижаване на материалните раз-
ходи, поради което по отношение на този пара-
метър положителният за рентабилността ефект е
не само от повишената цена, но и от по-ниските
разходи.

Трето: Промяна на параметъра "външно
оформление". При същата техника на изчисления
са получени резултатите, показани в таблица 5.

В сравнение с останалите при  параметър
"външно оформление" 30%-то увеличение предиз-
виква най-слабо покачване на цената. В същото вре-
ме се очаква, че за подобряването му с такъв про-
цент ще е необходимо влагането на повече специал-
ни  лакове, бои, корозионни и други материали.

Четвърто: Определяне  увеличението на цена-
та общо за трите параметра въз основа на данните
в таблици 3, 4 и 5. То е 87,91 лв. за 10 %, 181,06 лв.
за 20 % и 287,75 лв. за 30% изменение  съответно
на параметрите, както следва: "скорост на  движе-
ние с товар", "собствена маса с батерия" и "външно
оформление".

Пето: Образуване на алтернативните за трите
варианта цени при сумиране на формираната по
сравнително аналитичния метод цена на модел
МС1650 и показаните по-горе увеличения, както
следва:

І-ви вариант (10%-но изменение) ≈ 2 742 лв.
(2654,00 + 87,91);

ІІ-вариант (20%-но изменение) ≈ 2835 лв. 
(2654,00 + 181,06);
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Скорост на дви- 
жение с товар кг 1650 1900
Увеличение:

10% кг 1485 1900 33,19
20% кг 1320 1900 74,42
30% кг 1155 1900 127,84
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Таблица 4. Увеличение на цената на 
параметъра "собствена маса с батерия".

Скорост на дви- 
жение с товар бал 6 4
Увеличение:

10% бал 6,6 4 19,45
20% бал 7,2 4 38,90
30% бал 7,8 4 58,35
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Таблица 5. Увеличение на цената на параметър
"външно оформление".

7. Разликата между 1,00 (100%)  и 0,10 (10%).
8. В този случай с намаляване значението на параметъра се повишава качеството на изделието. Ето защо инди-
видуалният коефициент за качество се изчислява по изключение като съотношение между значението на пара-
метъра на аналога и това на новото изделие.



ІІІ-вариант (30%-но изменение) ≈ 2942 лв. 
(2654,00 + 287,75).

Шесто: Отражение на промяната в параметри-
те върху разходите.

Влиянието на подобряването в някои от пара-
метрите е най-силно изразено по отношение на ма-
териалните, респ. променливите разходи. Но дока-
то увеличаването на скоростта на движение на
електрокара и усъвършенстването на външното му
оформление резултират в макар и незначителното
им нарастване, то намаляването на собствената ма-
са с батерия води до икономия на материали. Тази
икономия е толкова повече, колкото по-голям е
процентът, с който се снижава масата на изделие-
то. Затова при 30%-но изменение на параметрите
по-високите разходи за подобряване скоростта на
движение и външното оформление на новия елек-
трокар се компенсират от по-ниските разходи,
свързани с намаляването на собствената му маса.

Следвайки тази логика, възприемаме следните
промени в разходите за един електрокар, които
възлизат на 3000 лв. (600 хил.лв. / 200бр.):

І-ви вариант (10% изменение) - повишение с 5%
(увеличение с 15%  на разходите за параметри "
скорост на движение с товар " и " външно оформ-
ление" и намаление с 10 % на разходите за пара-
метър "собствена маса с батерия") или 3 150 лв.
(3000 * 1,05);

ІІ-ри вариант (20% изменение) -  снижение с 2%
(увеличение със 17 % на разходите за параметри
"скорост на движение с товар" и "външно оформ-
ление" и намаление с 19 % на разходите за пара-
метър "собствена маса с батерия) или 2 940 лв.
(3000 *  0,98);

ІІІ-ти вариант (30% изменение) - снижение с 8 %
(увеличение с 20% на разходите за параметри "ско-
рост на движение с товар" и "външно оформление"
и намаление с 28 % на разходите за параметър "соб-
ствена маса с батерия" ) или 2 760 лв. (3000 * 0,92).

Седмо: Анализ на доходността (рентабилност-
та на база разходи)  на цената при трите алтерна-
тивни варианти, за  което се използват данните в
таблица 6.

Не е трудно да се забележи превъзходството на
третия в сравнение с останалите два варианта. С
други думи единствено моделът, за който показате-
лите “скорост на движение с товар” и “външно
оформление” нарастват, а “собствената маса с ба-
терия” намалява с 30%, е рентабилен. Доходността
на цената е 6,19%, което означава, че тя може да
осигури възвръщаемост на разходите и определена
печалба. За да се прецени дали тази печалба е до-

статъчна, е необходимо съпоставянето й с предва-
рително планираната.

Изводът, който потвърждава направеното по-
горе предположение, е:

Ценовите анализи са помощно средство, което
съпътства функционално стойностния анализ. Въз
основа на резултатите от тях се сравняват алтерна-
тивни варианти за подобряване на нови инвести-
ционни стоки при изменение в отделни техни
функции и параметри. Те могат да са ценна инфор-
мация и при вземането на други управленски ре-
шения в маркетинга на инвестиционни стоки като:

- оценка на целесъобразността от проектиране
на новите  изделия;

- изменение на отделни технико-икономичес-
ки параметри, които водят до подобряване на каче-
ството и минимизиране на разходите;

- съобразяване на промените в параметрите с
производствените възможности (технология, ма-
шини, степени на механизация).
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Маркетинг

І-ви 2 742 3 150 - 408 - 12,6
(10%-но изменение)

ІІ-ри 2 835 2 940 - 105 -  3,6
(20%-но изменение)

ІІІ-ти 2 942 2 760 + 182 6,6
(10%-но изменение)

В
ар

иа
нт

и

Цена на
произ-

водител
на една
бройка

(лв.)

Разходи
за про-
извод-
ство на

една
бройка

(лв.)

Печал-
ба/загу-
ба в це-
ната на

една
бройка

(лв.)

Рента-
билност
при ба-
за раз-
ходи
(%)

Таблица 6. Цени, разходи и печалба 
при три варианта за усъвършенстване 

на електрокар модел М1650.



Ефективност 
на пазара на
потребителски
стоки в Бълга-
рия за периода
1998 г. - 2004 г.
Докт. Елица Граматикова
Икономически университет
Варна

Р азвитието на пазарната икономика в Бълга-
рия след 1989 г. и предстоящото членство

на страната ни в Европейския съюз налагат пови-
шаване на конкурентоспособността и усъвършен-
стване подхода на търговските фирми по отноше-
ние предлагането на стоки на потребителите. В ус-
ловията на засилена конкуренция цел на търгов-
ските фирми следва да бъде предлагането на до-
статъчно количество от търсените от населението
стоки, които обаче осигуряват и достатъчна
възвръщаемост (или доход) с оглед оцеляване и ус-
пешно развитие на обслужвания от фирмата пазар.
Посочената цел може да бъде реализирана чрез
приложението на "портфейлната теория"1 на по-
требителския пазар, акцентираща на действията на
фирмата като рационален икономически субект,
стремящ се да оптимизира поведението си в усло-
вията на интензивна конкурентна среда и ограни-
чени ресурси.  Прилагането на подобен подход из-
исква оптимизиране на предлагането, представено
от стоковия портфейл на фирмата в настоящия пе-
риод на основата на поведението на пазара в мина-
ли периоди. От гледна точка на формирането на
оптимални стокови портфейли от страна на

търговските фирми е от голямо значение степента
на ефективно функциониране на потребителския
пазар. Настоящата разработка има за цел да из-
следва състоянието на пазарната ефективност в
България по отношение на потребителските стоки
за периода 1998 г.-2004 г. и на тази основа да се на-
правят изводи относно степента на коректност на
потребителския пазар. Обект на нашето изследва-
не са 42 основни стокови групи, които обхващат
141 вида стоки и съставляват близо 100% от пазар-
но реализираното потребление на домакинствата в
България.      

Пазарната ефективност може да се дефинира
като способността на пазарния механизъм да до-
стига и поддържа равновесни цени и съотношения
между възвръщаемост и риск. Основната функция
на пазара - осигуряване на условия за "честна иг-
ра", се изразява в постигане на адекватност между
цената на дадена стока и нейната потребителна
стойност и пропорционалност на възвръщаемост-
та на стоките спрямо техните индивидуални рис-
кове и безрисковите инвестиции (алтернативни ин-
вестиции в краткосрочни ДЦК на паричния па-
зар)2. Общата пазарна ефективност предполага
стабилност на равновесните цени (равновесната
възвръщаемост) и еднопосочни промени на риска
и възвръщаемостта3. Или ефективността на пазар-
ния механизъм предполага обвързване на по-висо-
ките равнища на риск с по-високи равнища на
възвръщаемост. От своя страна по-високата
възвръщаемост дава възможност за нарастване на
инвестициите на пазара и неговото развитие. 

За целите на настоящото изследване изразява-
ме възвръщаемостта на потребителския пазар чрез
възвръщаемостта на пазарния индекс за наблюда-
вания период (1998 г.-2004 г.) или стойностите на
възвръщаемостта изразяват темповете на измене-
ние на общото благосъстояние на населението на
равнище пазар на потребителски стоки. Рискът на
потребителския пазар  представяме като стандарт-
ното отклонение на очакваните стойности на по-
строения пазарен индекс. Това изразяване на риска
отчита едновременно несигурната възвръщаемост
на инвестицията в пазарния портфейл от страна на
търговските фирми, а от страна на потребителите -
несигурността на очакваната полезност от размя-
ната.       
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Равновесните съотношения между възвръщае-
мостта и риска предпоставят траен инвеститорски
интерес от страна на търговските фирми към по-
требителския пазар и индикират оптимална струк-
тура на потреблението. Пазарното неравновесие
ще се сигнализира от твърде ниски или високи
равнища на риска, които ще изразяват и неравнове-
сие в структурата на потребление.

Изводи за състоянието на пазарната ефектив-
ност могат да се направят от коефициента на коре-
лация между темпа на риска и възвръщаемостта за
периода м. I.1998 г. - м. XII.2004 г. Проведеното из-
следване показва голямо разнообразие от стойнос-
ти на коефициентите на корелация, включително и
отрицателни стойности, което сочи нееднопосочно
движение на риска и възвръщаемостта на отделни-
те стокови групи. За разглеждания седемгодишен
период най-висока средногодишна стойност на ко-
релационния коефициент на индекса на хранител-
ните стоки се наблюдава през 2002 г. - 0,303, а най-
ниска през 1998 г. - (-0,326), т.е. пазарната ефектив-
ност по отношение на едновременната инвестиция
във всички хранителни стоки е била най-ниска
през 1998 г. Отрицателният коефициент показва,
че увеличаването на риска не е било съпроводено с
увеличаване на възвръщаемостта от инвестицията,
а напротив - с нейното намаляване. Отрицателни
средногодишни стойности на коефициента са от-
белязани още през 1999 г. и 2004 г. Това развитие
на коефициента показва подобряване на пазарната
ефективност по отношение индекса на хранител-
ните стоки до 2002 г., след което пазарната ефек-
тивност отново се влошава. 

По отношение на пазарната ефективност от-
делните хранителни стокови групи могат да се раз-
делят по следния начин:

Хранителни стоки със слаба корелация между
възвръщаемост и риск:

- Стокова група "Сладкарски изделия" със сре-
ден коефициент на корелация за изследвания пери-
од 0,067. Корелационният коефициент показва
най-висока средногодишна положителна стойност
през 2001 г. - 0,327, а най-ниска през 2003 г. - 0,063.
През 1998 г. е отбелязана най-голямата отрицател-
на средногодишна стойност на корелационния ко-
ефициент - (-0,534). Или пазарната ефективност за
сладкарските изделия се развива възходящо до
2001 г., след което отново се понижава и през 2004 г.
заема отново отрицателна стойност; 

- Стокова група "Месо" със среден коефициент
на корелация 0,25 за изследвания период. При ме-
сото се наблюдава снижение на пазарната ефектив-

ност от 0,819 средногодишен корелационен коефи-
циент през 1998 г. (т.е. много силна корелационна
връзка между риск и възвръщаемост) до отрицател-
на стойност на коефициента през 2004 г. (-0,091);

- Стокова група "Обработено месо и колбаси"
със среден корелационен коефициент за изследва-
ния период 0,058. При тази стокова група пазарна-
та ефективност непрекъснато се изменя по години.
Най-висока средногодишна стойност на корелаци-
онния коефициент се наблюдава през 1998 г. -
0,427, а най-ниска през 1999 г. - 0,029. През 2003-
2004 г. коефициентът показва отрицателни стойно-
сти;

- Стокова група "Яйца" със среден коефициент
на корелация за изследвания период 0,185. И при
тази стокова група се наблюдава непрекъснато
снижение на пазарната ефективност през години-
те, като корелационният коефициент намалява от
0,641 средногодишно за 1998 г. до (-0,078) за 2004 г.;

- Стокова група "Животински мазнини" със
среден коефициент на корелация 0 за изследвания
период, т.е. средно за разглеждания седемгодишен
период колебанията на корелационния коефициент
между двете променливи взаимно се уравновеся-
ват и може да се каже, че липсва зависимост меж-
ду възвръщаемост и риск. При тази стокова група
пазарната ефективност непрекъснато расте през
годините - от средногодишен коефициент на коре-
лация между риск и възвръщаемост (-0,300) за
1998 г. до коефициент 0,282 за 2004 г.;

- Стокова група "Консервирани плодове" със
среден корелационен коефициент за изследвания
период 0,121. Пазарната ефективност за тази стоко-
ва група също расте непрекъснато за наблюдавани-
те години. Коефициентът на корелация отбелязва
средногодишна стойност от (-0,275) през 1998 г. до
0,767 през 2004 г. Това означава, че от разнопосоч-
но движение на риска и възвръщаемостта се стига
до много силна корелационна връзка между тях;

- Стокова група "Пресни зеленчуци" със среден
коефициент на корелация 0,08 за изследвания пе-
риод. Пресните зеленчуци също показват тенден-
ция на непрекъснато увеличение на пазарната
ефективност. Коефициентът на корелация показва
средногодишна стойност (-0,129) за 1998 г. и стига
до 0,296 за 2004 г.;

- Стокова група "Консервирани зеленчуци" със
среден корелационен коефициент за изследвания
период 0,297. При консервираните зеленчуци се
наблюдава повишаване на пазарната ефективност
до 2001-2002 г., когато корелационният коефици-
ент показва средногодишна стойност 0,534, след
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което ефективността намалява;
- Стокова група "Гъби" със среден коефициент

на корелация 0,081 за изследвания период. При
гъбите коефициентът на корелация между
възвръщаемост и риск достига най-голяма средно-
годишна стойност през 2001 г. - 0,390. През 2003 г.
се наблюдава разнопосочно движение на
възвръщаемост и риск (среден корелационен кое-
фициент (-0,023);

- Стокова група "Кафе, чай, какао" със среден
корелационен коефициент 0,11. При тази група па-
зарната ефективност расте до 2003 г., когато се от-
белязва най-голямата средногодишна стойност на
корелационния коефициент - 0,593, като през след-
ващата 2004 г. отново намалява;

- Стокова група "Сол" със среден коефициент
на корелация (-0,139). През периода 1998 - 2000 г.
при солта се наблюдава положителна корелацион-
на връзка между възвръщаемост и риск, след което
двете величини се изменят в противоположни по-
соки. Корелационният коефициент показва най-го-
лямата си отрицателна средногодишна стойност
през 2003 г. - (-0,458);

- Стокова група "Оцет" със среден корелацио-
нен коефициент 0,21 за изследвания период. Коре-
лационният коефициент показва отрицателни
стойности през 2001 - 2002 г., а най-високата поло-
жителна средногодишна стойност е достигната
през 1998 г. - 0,496;

- Стокова група "Тютюневи изделия" със сре-
ден коефициент на корелация 0,181. През 1998 г. се
наблюдава изключително силна отрицателна
връзка между възвръщаемост и риск - (-0,931)
средногодишно. Пазарната ефективност при тази
стокова група показва големи колебания. Така на-
пример през 2003 г. средногодишният корелацио-
нен коефициент е отрицателен - (-0,062), а през
2004 г. е вече 0,546.

Хранителни стоки с умерена корелация между
възвръщаемост и риск:

- Стокова група "Зърнени храни" със среден ко-
ефициент на корелация 0,406 за изследвания пери-
од. През 1998 г. се наблюдава отрицателна връзка
между възвръщаемостта и риска. Пазарната ефек-
тивност при тази стокова група нараства до 2002 г.,
когато средногодишният корелационен коефици-
ент достига стойност 0,743, т.е. много силна връзка
между възвръщаемост и риск, след което рязко
спада през 2004 г. на 0,027;

- Стокова група "Брашно" със среден коефици-
ент на корелация за изследвания период 0,382.
През първата година от изследването и при тази

стокова група се наблюдава отрицателен средного-
дишен корелационен коефициент - (-0,09). Пазар-
ната ефективност за групата се колебае през годи-
ните, като е най-голяма през 2004 г. със среден ко-
релационен коефициент между възвръщаемост и
риск 0,576;

- Стокова група "Хляб" със среден корелацио-
нен коефициент 0,427 за наблюдавания период.
През първата година от наблюдението средного-
дишният корелационен коефициент е отрицателен -
(-0,584), след което заема само положителни стой-
ности. Най-висока средногодишна стойност от
0,650 коефициентът отбелязва през 2003 г.;

- Стокова група "Хлебни и тестени изделия"
със среден коефициент на корелация за изследва-
ния период 0,395. Корелационният коефициент до-
стига най-голяма средногодишна стойност през
2002 г. - 0,550, като през 2004 г. средногодишният
коефициент вече е отрицателен - (-0,055);

- Стокова група "Консервирано месо и месни
продукти" със среден коефициент на корелация
0,36 за изследвания период. Корелационният кое-
фициент показва отрицателни стойности през 1998
- 2000 г. През 2002 г. пазарната ефективност за гру-
пата е най-висока със средногодишна стойност на
корелационния коефициент 0,779;

- Стокова група "Риба и рибни продукти" по-
казва за изследвания период отрицателен среден
корелационен коефициент между риск и
възвръщаемост (-0,363). При тази стокова група
през всички месеци на изследвания период се на-
блюдава обратна връзка между възвръщаемост и
риск. Изключение правят месеците март и април
на 2002 г., когато корелационният коефициент е
съответно 0,074 и 0,061;

- Стокова група "Млечни произведения" със
среден коефициент за изследвания период 0,309.
Пазарната ефективност при тази стокова група не-
прекъснато намалява през годините, като от среден
корелационен коефициент 0,614 през 1998 г. се
стига до коефициент (-0,002) през 2004 г.;

- Стокова група "Растителни мазнини" със сре-
ден коефициент на корелация 0,426. Пазарната
ефективност за групата е най-висока през 1998 г.,
когато корелационният коефициент между
възвръщаемост и риск показва средногодишна
стойност от 0,724 и най-ниска през 2004 г. със сре-
ден корелационен коефициент 0,127;

- Стокова група "Пресни плодове" показва сре-
ден коефициент на корелация за изследвания пери-
од 0,445. Най-голяма е пазарната ефективност през
1999 г. със средногодишен корелационен коефици-
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ент 0,761, а най-малка през 2004 г. с отрицателен
средногодишен корелационен коефициент (-0,241);

- Стокова група "Сушени зеленчуци" със сре-
ден корелационен коефициент за изследвания пе-
риод 0,319. Най-висока средногодишна стойност
на корелационния коефициент се наблюдава през
2002 г. - 0,570, а най-ниска през 1998 г. - 0,019. За
2004 г. средният корелационен коефициент приема
отрицателна стойност - (-0,199);

- Стокова група "Картофи" със среден корела-
ционен коефициент 0,414. Тези стойности на кое-
фициента се дължат на рязкото повишаване на рис-
ка на картофите през месец юли 2002 г. и задържа-
нето му на това изключително високо ниво до края
на изследвания период. При това положение незна-
чителните промени на възвръщаемостта не оказват
влияние върху стойностите на коефициента, които
остават 1 до края на 2004 г. Преди отбелязването
на този висок риск през първите четири години от
изследването се наблюдава много слаба средного-
дишна корелация между двете величини.

Хранителни стоки със значителна и силна
корелация между възвръщаемост и риск:

- Стокова група "Мляко" със среден коефици-
ент на корелация 0,583 за изследвания период. При
тази стокова група средногодишният корелацио-
нен коефициент е най-нисък през 1998 г. - 0,454 и
най-висок през 2002 г. - 0,725;

- Стокова група "Сушени плодове и ядки" със
среден корелационен коефициент 0,645. Пазарната
ефективност за тази стокова група е най-ниска
през 1998 г., когато средногодишният корелацио-
нен коефициент заема отрицателна стойност - (-
0,252). През останалото време средногодишният
коефициент варира в границите 0,583 за 2001 г. до
0,847 за 1999 г.;

- Стокова група "Захар и захарни изделия" със
среден корелационен коефициент за изследвания
период 0,75. Пазарната ефективност за групата за
2003 г .- 2004 г. е близка до перфектната със сред-
ногодишни корелационни коефициенти съответно
0,916 и 0,917;

- Стокова група "Алкохолни напитки" със сре-
ден коефициент на корелация 0,506 за изследвания
период. При тази група връзката между риск и
възвръщаемост е обратна само през 1998 г. - (-
0,204) средногодишно. През 1999 г. пазарната
ефективност за групата е най-висока със среден ко-
релационен коефициент 0,764.

При индекса на нехранителните стоки също се
наблюдават положителни и отрицателни средного-
дишни корелационни коефициенти, като подобно

състояние е крайно неблагоприятно за инвестици-
онната среда. Увеличаването на риска не винаги е
било съпътствано с увеличаване на възвръщае-
мостта от едновременната инвестиция във всички
групи нехранителни стоки, което при равни други
условия води до свиване на този пазар. През
първите четири години на изследването средного-
дишните корелационни коефициенти между риск
и възвръщаемост са отрицателни, като умерена от-
рицателна корелационна връзка от (-0,459) се на-
блюдава през 1999 г. През 2004 г. е отбелязана най-
високата положителна средногодишна стойност на
корелационния коефициент - 0,423, което показва
подобряване на пазарната ефективност по отноше-
ние индекса на нехранителните стоки.

Средногодишният корелационен коефициент
при общия пазарен индекс за изследвания период
също не благоприятства осъществяването на нови
инвестиции на стоковия пазар, тъй като показва
преобладаващ ефект на противоположни зависи-
мости между възвръщаемост и риск. Положителни
средногодишни стойности на коефициента са от-
белязани след 2001 г., като най-високата средного-
дишна стойност от 0,357 е постигната през 2004 г.
Това показва подобряване на общата пазарната
ефективност, макар и с по-ниски стойности от ин-
декса на нехранителните стоки.

Нехранителните стокови групи се разделят по
следния начин по отношение на пазарната ефек-
тивност:

Нехранителни стокови групи със слаба корела-
ция между възвръщаемостта и риска:

- Стокова група "Сапун" със среден корелацио-
нен коефициент за периода 0,181. Този коефициент
показва отрицателна връзка между възвръщаемост
и риск за 1998 г. и 2003 г. Пазарната ефективност
за групата е най-висока през 2001 г., когато корела-
ционният коефициент отбелязва средногодишна
стойност от 0,575. През следващата година средно-
годишният корелационен коефициент намалява
13,7 пъти и достига стойност от 0,042 за 2002 г.;

- Стокова група "Мъжко облекло" със среден
корелационен коефициент 0,273. При тази стокова
група пазарната ефективност непрекъснато се по-
вишава (с изключение на 2004 г.), като тръгва от
средногодишен корелационен коефициент между
риск и възвръщаемост (-0,370) за 1998 г. и стига до
такъв от 0,663 през 2004 г.;

- Стокова група "Платове за облекло" със сре-
ден коефициент на корелация за периода 0,283.
При тази стокова група пазарната ефективност по-
казва постоянна тенденция на повишение. Средно-
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годишните стойности на корелационния коефици-
ент се движат от (-0,517) за 1998 г. до 0,814 за 2004 г.;

- Стокова група "Мъжки обувки" със среден ко-
релационен коефициент 0,109 за изследвания пе-
риод. Пазарната ефективност за групата нараства
до 2002 г., след което корелационният коефициент
заема по-ниска средногодишна стойност от 0,235
през 2004 г.;

- Стокова група "Дамски обувки" със среден
коефициент на корелация 0,234 за периода на из-
следването. Пазарната ефективност за групата по-
казва тенденция на повишение, като изключение
прави само 2004 г., когато се наблюдава слабо по-
нижение на средногодишния корелационен коефи-
циент от 0,548 през 2003 г. на 0,508.

Нехранителни стокови групи с умерена корела-
ция между възвръщаемостта и риска:

- Стокова група "Отопление, осветление, вода"
със среден коефициент на корелация за периода
0,347. Противоположно движение на риска и
възвръщаемостта се наблюдават през първите две
години, като връзката е по-силно изразена през
1998 г. със средногодишен корелационен коефици-
ент (-0,737). Пазарната ефективност за тази група
е най-висока през 2000 г. със среден корелационен
коефициент 0,809;

- Стокова група "Други електроуреди" със сре-
ден коефициент на корелация за изследвания пери-
од 0,463. Средногодишният коефициент на корела-
ция е отрицателен само през 1998 г. Пазарната
ефективност за групата е най-голяма през 2004 г.,
когато корелационният коефициент достига сред-
ногодишна стойност от 0,926;

- Стокова група "Дамско облекло" със среден
коефициент на корелация 0,337. Пазарната ефек-
тивност за групата намалява до 2001г., когато коре-
лационният коефициент заема отрицателна сред-
ногодишна стойност от (-0,041), след което отново
нараства до 0,414 за 2004 г.;

- Стокова група "Поддържане на МПС" със
среден коефициент на корелация за изследвания
период 0,487. Пазарната ефективност за групата
показва много висока стойност през 1999 г., когато
корелационният коефициент между риск и
възвръщаемост достига средногодишна стойност
от 0,9. Ефективността се поддържа висока до 2001 г.,
като през 2004 г. средният корелационен коефици-
ент е вече 0,096 или спада в сравнение с 1999 г. е
9,4 пъти.

Нехранителни стокови групи със значителна
корелация между възвръщаемостта и риска:

- Стокова група "Кухненски и готварски елек-
троуреди" със среден корелационен коефициент за
изследвания период 0,665. Пазарната ефективност
за групата е най-висока през 1998 г., когато се на-
блюдава средногодишен корелационен коефици-
ент 0,861. Ефективността е най-ниска през 2003 г.
със средногодишен корелационен коефициент
0,240;

- Стокова група "Детско облекло" със среден
корелационен коефициент за периода 0,586. Пазар-
ната ефективност при тази стокова група е най-ви-
сока през 2002 г. със средногодишна стойност на
корелационния коефициент между риск и
възвръщаемост в размер на  0,891 и най-ниска през
следващата 2003 г. със средногодишна стойност на
корелационния коефициент - 0,094;

- Стокова група "Детски обувки" със среден ко-
ефициент на корелация 0,65 за наблюдавания пе-
риод. При тази група пазарната ефективност се ко-
лебае през годините, но като цяло поддържа висо-
ки стойности. През 1998 г. е отбелязана най-висо-
ката средногодишна стойност на корелационния
коефициент - 0,884, а през 2000 г. най-ниската
стойност от 0,541;

- Стокова група "Предмети за свободното вре-
ме" със среден корелационен коефициент 0,584. И
при тази стокова група пазарната ефективност се
колебае през годините, като поддържа сравнително
високи стойности. Средният корелационен коефи-
циент е най-висок за 1998 г. - 0,827 и най-нисък за
2000 г. - 0,481.

За пазарната ефективност може да се съди и от
отклонението на действителната възвръщаемост
спрямо очакваната равновесна възвръщаемост. За
тази цел прилагаме модела на Шарп4, изразяващ
взаимната зависимост между очакваната
възвръщаемост и бетата (като измерител на систе-
матичния риск) на всяка отделна стокова група.
Отрицателните стойности при това изследване по-
казват средногодишното превишение на равновес-
ната възвръщаемост над действителната възвръща-
емост. За индекса на хранителните стоки такива от-
рицателни стойности се наблюдават през 2002 г.-
2003 г. и възлизат съответно на (-0,7%) и (-0,5%).
Средно за изследвания седемгодишен период дей-
ствителната възвръщаемост на индекса на храни-
телните стоки превишава равновесната с 0,6%, ка-
то най-голямото средногодишно превишение се
наблюдава през 1998 г. - 2,9%. При хранителните
стоки равновесие в годишно измерение, т.е. равен-
ство между фактическа и равновесна възвръщае-
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мост, се наблюдава при следните стокови групи:
- "Животински мазнини" за 2001 г.;
- "Консервирани зеленчуци" за 2004 г.;
- "Кафе, чай, какао" за 2004 г.;
- "Сол" за 2000 г. и средно за изследвания пери-

од.
Хранителни стокови групи със средна разлика

между действителна и равновесна възвръщаемост
за изследвания период много близка до нула, т.е.
близко до равновесието, са: "Сладкарски изделия"
и "Риба и рибни продукти"  - 0,2% разлика за пери-
ода; "Мляко" и "Сол" - 0% разлика за периода; "Су-
шени зеленчуци" - (-0,1%) разлика за периода;
"Тютюневи изделия" - (-0,2)% разлика за периода.
Тези стойности означават, че в рамките на седемго-
дишния период отклоненията между двете
възвръщаемости през годините взаимно се ком-
пенсират и се стига до стойности много близки до
равновесието. От хранителните стоки най-голямо
отклонение от равновесната възвръщаемост сред-
но за изследвания период се наблюдава при стоко-
вата група "Картофи" - 16,2%. Действителната
възвръщаемост на стоковата група "Сушени пло-
дове и ядки" превишава равновесната с 3,5% сред-
но за изследвания период, докато при "Пресни зе-
ленчуци" изостава с 2,9% за периода. 

За болшинството нехранителни стоки е харак-
терно превишение на равновесната над действи-
телната възвръщаемост средно за изследвания пе-
риод, което означава, че тези стокови групи не са
осигурявали необходимата рискова премия за по-
насянето на риска от търговеца. Изключение пра-
вят стоковите групи "Платове за облекло", "Дам-
ски обувки", "Детски обувки" и "Предмети за сво-
бодното време". Средно за изследвания период рав-
новесната възвръщаемост на индекса на нехрани-
телните стоки превишава действителната
възвръщаемост с 0,8%, като тази разлика е най-сил-
но изразена през 1999 г. - 6,1%. Такова е и превише-
нието при общия пазарен индекс за наблюдавания
период, като и тук най-значимата разлика от 6% е
отбелязана през 1999 г. От нехранителните стокови
групи най-близо до равновесието средно за седем-
годишния период са "Дамско облекло" и
"Поддържане на МПС" с разлика (-0,2%) между
действителната и равновесната възвръщаемост.
Най-значителната разлика между двете възвръщае-
мости се наблюдава при стокова група "Детско об-
лекло", където действителната възвръщаемост пре-
вишава равновесната със 122,4% през 2000 г., а през
следващата 2001 г. обратно равновесната възвръща-
емост превишава фактическата със 126,8%.

В заключение получените резултати за състоя-
нието на коефициента на корелация между риск и
възвръщаемост при наблюдаваните хранителни и
нехранителни стокови групи аргументират извода,
че пазарът на потребителски стоки в България е
нискоефективен и в следствие на това работи неко-
ректно. Основание за този извод са ниските стой-
ности на корелационния коефициент между риск и
възвръщаемост при наблюдаваните стокови групи
в преобладаващия брой случаи и противоположно-
то движение на риска и възвръщаемостта. Следо-
вателно рискът не е основен фактор на възвръщае-
мостта. Този факт предизвиква трайни състояния
на отклонение на действителните от равновесните
стойности на възвръщаемостта на стоковите гру-
пи, което поражда съмнения за икономическата
обоснованост на пазарните цени. 
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Добрите
практики на
управлението
на персонала в
предприсъедини-
телния период
на България към
ЕС (опитът
на "ЛУКОЙЛ
НЕФТОХИМ
БУРГАС" АД)
Гл. aс. д-р Светла Бонева
УНСС, София

П ървите подходи към управлението се ба-
зират на идеята, че ако мениджмънтът би

могъл както трябва да планира, организира и конт-
ролира работните места в организациите, произво-
дителността ще нарасне. Ударението се е поставя-
ло върху техническите аспекти на работата за
сметка на нейните личностни аспекти. Затова са
били разработени теории, които поставят под
съмнение някои от основните моменти в по-ранни-
те подходи. Основите на управлението на хората са
развити в две направления1, чиито важни харак-
терни черти са отразени в табл.1. 

Докладът "Управленско образование и разви-
тие: понесено от вълните или навлизащо с устрем
в 21 век"2 на американското събрание на сътруд-
ничещите си учебни заведения по бизнес отразява
необходимостта от това бъдещите мениджъри да
се научат да използват уменията на хората. Под-
чертано е, че ползващите се със успех мениджъри
трябва да умеят да общуват, да създават положи-
телна среда за мотивация и да се справят с кон-
фликтите. Лидерите в организациите трябва да
умеят да се справят с промените, да разбират исто-
рията, околната среда, технологията и служители-
те на фирмата. Човешкият елемент трябва да се на-
блюдава, да се интерпретира поведението му и да
му се въздейства, ако в условията на бързо проме-
нящия се живот трябва да се осъществява реши-
телно, своевременно и висококачествено управле-
ние и лидерство. 

През 1991 г. е създаден първият в Русия неф-
тен, вертикално интегриран концерн "Лукойл". В
него са включени добиващи нефт групи (ЛАНГЕ-
ПАС - УРАЙ КОГАЛЬМ) и нефтопреработващи
предприятия (ПЕРМ-ВОЛГОГРАД-БАШКОРТО-
СТАН-МАЖЕЙКЯЙ). На 12 октомври 1999 г. се
подписва договор за продажбата на "Нефтохим" на
НК "ЛУКОЙЛ"3 . 

Мисията на "Лукойл Нефтохим Бургас"  АД е
да реализира стратегията на акционерното друже-
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Подход на базата на
човешките отношения

- стимулиран от  хо-
торнските  изследва-
ния;

- внимание към чо-
вешкото достойнство;

- внимание към раз-
витието на човешкия
потенциал;

- внимание към соци-
алната околна среда.

Подход на базата на на-
уката за поведението

- част от научните из-
следвания, насочени
към разбиране на пове-
дението;

- използване на психо-
логията, социологията и
антропологията за разби-
ране на поведението; 

- използване на изсле-
дователския процес за
придобиване на знания;

- възприемане на кон-
цепцията за цялостната
личност.

Таблица 1. Два подхода към основите 
на управлението на хората.



ство от отворен тип ОАО4, "Лукойл" в Югоизточна
Европа, произвеждайки безопасно5 и екологично6

нефтопродукти, съответстващи на световното рав-
нище за качество7, поддържайки висок стандарт на
социална отговорност пред обществото, държава-
та, своите работници и партньори. 

Стратегическата цел на "Лукойл Нефтохим
Бургас" АД е да достигне равнището на европей-
ските показатели на развитие на нефтопреработва-
телната индустрия до 2007г.8

Отчитайки изискванията на БДС EN
14001:1999, БДС EN 14001:1998 и OHSAS
18001:1999, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД из-
гражда единна система за   стандартизация на уп-
равлението, чиито основни принципи са:

- ръководството формулира и прилага полити-
ки в областта на качеството, околната среда, про-
мишлена безопасност и здраве, съгласуване с ОАО
"Лукойл";

- отговорностите, правилата за работа са регла-
ментирани (процедури, регламенти, инструкции) и
получаваните резултати (записи) се документират
съгласно стандартите;

- функционирането на всяка част от "Лукойл
Нефтохим Бургас" АД периодично се оценява с
провеждането на вътрешни одити за установяване
спазването на регламентираните правила за
работа, стандартите и нормативните изисквания;

- за отстраняване и предотвратяване на несъот-
ветствия в областта на частите в единна система се
прилагат коригиращи и превантивни действия;

- осигурен е процес на обучение на персонала
при внедряване на системите, както и за тяхното
подобряване.

Със заповед №10-00-1664-40/04.06.02 е създа-
дена структура за управление на единната система
за стандартизация на управлението, включваща:

- комитет за управление на дейностите, предсе-
дателстван от изпълнителния директор;

- упълномощен представител на ръководството;

- работна група за системите на управление;
- координатори в структурни единици.
С решение на Управителния съвет от

27.03.2003 г. е приета "Програма за повишаване
ефективността на дейността и реструктуриране на
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Успешното реали-
зиране на тази програма е част от мероприятията
за издигане на дружеството през 21 век до равни-
щето на високотехнологично, ефективно и водещо
предприятие в България и Европа.

Целите, залегнали в програмата и стоящи пред
дружеството до 2007 г., са:

1. Обем на преработка - 7, 5 млн. т. петрол.
2. Намаляване на разходите с 30%.
3. Откупуване на 18 % от капиталовложенията.
4. Увеличаване на производителността на труда

с 200%.
5. Качество, напълно съответстващо на стан-

дартите.
6. Екология, напълно съответстваща на стан-

дартите.
Реализацията на програмата се осъществява от

целия колектив на дружеството. Възприет е про-
ектният подход за работа при решаване на проб-
лемни въпроси и въвеждане на нови организацион-
ни и технологични дейности.

Структурата на управление на "Лукойл
Нефтохим Бургас" АД е двустепенна, включваща
надзорен съвет и управителен съвет. Дружеството се
ръководи от изпълнителен директор, който има
заместници по основните направления от дейността.

При формиране и развитие на политиката за
управление на персонала   ключова роля играе
Дирекцията по персонала и социалното развитие
(ДПСР) в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. 

Политиката за управление на персонала е един
от приоритетите на комбината. Най-ценният актив
на дружеството са неговите работници и служите-
ли - хората, от които зависи осъществяването на
целта "Лукойл Нефтохим Бургас" АД да застане
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8. Печалбите на компанията за 2001 г. са 1,6 - 1,8 млрд. щ.д. Очаква се до 2010 г. те да нараснат на 3,5 - 3, 9

млрд. щ. д. Предвижда се разработването на петролодобива в Тюмено - Печорския басейн, северната част на
Каспийско море и Ирак, разширяване на нефтопреработващата промишленост, технологичното обновяване на
мощностите и широко прилагане на нови технологии за достигане на най-високите международни стандарти. В
основата на цялостното развитие на компанията е поставена екологичната безопасност и природосъобразност
в дейността й. 



сред водещите европейски нефтопреработвателни
предприятия. Инвестициите в развитието на пер-
сонала са най-надеждното вложение. Поради това
пред политиката по управление на персонала стои
целта за своевременно обезпечаване с квалифици-
ран персонал и постоянно подобряване на качест-
вения състав на кадрите. Въвеждането на система-
та за управление на персонала създава условия за
ефективно използване на човешките ресурси. 

Ефективното изпълнение на функциите по
управлението на персонала предлага следните
основни моменти:

- контрол на непрекъснатите процеси по
управление на персонала;

- стандартизация на процесите по управление
на персонала; 

- методологическа разработка и внедряване на
концептуалните подходи в процеса на управление
на персонала;

- създаване, администриране, обобщаване и
своевременно предоставяне на ръководството на
база данни за работата на персонала в дружеството.

Основната цел на дирекцията по ПСР9 в об-
ластта на управлението на персонала е своевре-
менното обезпечаване на дружеството с квалифи-
циран персонал, постоянно подобряване на качес-
твения кадрови състав, формиране на системи за
непрекъснато обучение и развитие на персонала, а
така също и създаване на условия за ефективно
развитие и използване на човешките ресурси.

Основната задача на дирекцията по ПСР в об-
ластта на управлението на персонала в "Лукойл
Нефтохим Бургас" АД е построяване на система за
управление на персонала, при която дружеството
има стабилен статус на социално отговорно пред-
приятие и "предпочитан работодател" в очите на
хората, готови и способни да реализират стоящите
пред дружеството цели и лично заинтересовани от
резултатите от неговите дейности.

Основните направления, определящи значи-
мостта на такава система за управление на персо-
нала, може да се характеризира с:

- регулярно информиране на персонала за це-
лите и задачите, стоящи пред дружеството;

- мотивиране на всеки работник и служител
към достигане на целите, обслужващи стратегията
на дружеството;

- непрекъснато обучение на персонала в друже-
ството;

- способност за ефективно използване на
възможностите и потенциала на работниците и слу-

жителите в дружеството;
- способност за обективна оценка на степента

на резултативност на достиженията;
- привързаност към корпоративните ценности;
- справедливост при възнагражденията и поощ-

ренията на работниците и служителите за техните
достижения в зависимост от обема, сложността и
съдържанието на труда.

Дружеството се стреми към построяване на ця-
лостна система за управление на персонала, пред-
ставляваща съвкупност от взаимно свързани еле-
менти, посредством които да се осъществят него-
вите стратегически цели. 

Към основните направления за управление на
персонала в "Лукойл Нефтохим Бургас" се отнася
планиране в областта на персонала:

- подбор и привличане на работа "най-добрите
от добрите" кадри;

- адаптация (ориентация) на новопостъпилите
работници и служители;

- оценка на персонала;
- развитие на персонала в дружеството:

- непрекъснато обучение на персонала в дру-
жеството;

- формиране на кадрови резерв за ръководни
длъжности;

- планиране на кариерата на различни групи
работници и служители.

- активизация на кадровия потенциал:
- формиране на система за общо възнаграж-

дение, включваща и система за социални придо-
бивки  и гаранции.

- повишаване на резултативността от работата
чрез информиране и мотивация.

Развитието на персонала и подготовката на ка-
дрови резерв е приоритетна задача на цялото ръко-
водство на дружеството.

Изпълнението на програмата за подготовка на
кадровия резерв за ръководни длъжности е пред-
поставка за подготовка на висококвалифицирани
специалисти, планомерно организиране на тяхната
подготовка, съкращаване периода на професионална
адаптация, осигуряване на непрекъснатост в проце-
са на управление, намаляване на риска, свързан с
грешки при назначения на вакантни длъжности.

Подготовката на конкурентоспособен за евро-
пейския пазар персонал и изпълнението на корпо-
ративните изисквания за непрекъснатото му обуче-
ние е една от основните цели на ръководството на
дружеството - създадени са условия за въвеждане
на съвременни форми на обучение - тренажорен
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комплекс, обучения по качество, екология, без-
опасност, фирмена култура и етика за всички кате-
гории персонал - от работници до висшия ме-
ниджърски екип, специализирани обучения по
иновации, управление на проекти, лидерство,
съвременен мениджмънт, чуждоезиково обучение.

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД се стреми да се
утвърди като предпочитан работодател, както за хо-
рата, които вече работят в дружеството, така и за те-
зи, които са на пазара на труда. Дирекцията по пер-
сонала и социалното развитие работи по
усъвършенствана методология на търсене, привли-
чане, подбор и бърза адаптация на необходимите ра-
ботници и служители. В комбината действа вътреш-
на трудова борса, която осигурява възможности за
пренасочване в рамките на дружеството. Паралелно
с това се поддържа широка база данни за подбор на
кадри от външен прием. Програмата за адаптация
подпомага новите членове на колектива бързо да се
приспособяват към новите норми на взаимоотноше-
ния, трудови отговорности и задължения и да при-
емат корпоративната култура на дружеството.

Една от задачите на дирекцията по персонала и
социалното развитие е работата с младите кадри.
Създаден е съвет на младите специалисти, който
обединява работници и служители с висше образо-
вание до 35 години. Неговата основна цел е да уве-
личи авторитета на младото поколение и да създа-
де условия за приемственост с вече утвърдени спе-
циалисти. Под ръководството на дирекцията по
персонала и социалното развитие съветът участва
в разработването на индивидуални планове за по-
вишаване на квалификацията и планиране на кари-
ерата на младите нефтохимици. 

Повишаването на мотивацията на персонала
чрез материално и морално стимулиране е гаран-
ция за неговата съпричастност към живота в дру-
жеството. Ефективната система за възнаграждение
е от голямо значение за активизиране на потенциа-
ла на работещите в комбината.

Възнаграждението на работещите и служители-
те е регламентирано в съответствие с българското
законодателство и нормативните документи на
ОАО "Лукойл". Системата за заплащане се стреми
да осигури връзката между нивото на квалифика-
ция, съдържанието на изпълняваната работа и ней-
ната резултатност.

Разработен е класификатор на длъжностите с
правила за прилагането  му и ред за определяне и
изменение на основните работни заплати. Специ-
фичните за всяка длъжност изисквания са определе-

ни в длъжностните характеристики. Те се съставят
за всяка длъжност в дружеството. В тях са вписани
наименованието на длъжността, работното място и
необходимото образование и квалификация. Де-
тайлно са определени функциите и задачите на ра-
ботника и служителя и неговите права и отговорно-
сти в трудовия процес. Определя се длъжностната
подчиненост - посочва се прекият ръководител и
подчиненият персонал, в случай че има такъв.

Във връзка със спазването на трудовата дис-
циплина в длъжностната характеристика са посо-
чени нормативните документи, които трябва да се
познават и спазват от заемащия длъжността и от
които могат да произтичат допълнителни права и
задължения. Задължително е всеки работник или
служител в дружеството да е запознат със своята
длъжностна характеристика и копие от нея да се
намира на достъпно за него място. Важен елемент
от мотивацията на персонала е моралното стиму-
лиране. Регламентът за морално стимулиране на
персонала в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД10 е в
сила от 25.09.2003 г. Той определя основните еле-
менти, инструменти и цели за морално стимулира-
не и регламентира отговорностите при поощрява-
не на персонала за постигане високо професионал-
но майсторство, добросъвестен труд и заслуги в
развитието на дружеството. 

Съгласно регламента в "Лукойл Нефтохим Бур-
гас" АД се прилагат следните форми за морално
стимулиране:

- почетно звание "Заслужил нефтохимик на
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД";

- почетна грамота "Лукойл Нефтохим Бургас"
АД  - индивидуално;

- почетна грамота " Лукойл Нефтохим Бургас"
АД - за трудови колективи;

- вписване на служители и трудови колективи в
"Почетно табло  на нефтохимиците" на "Лукойл
Нефтохим Бургас" АД;

- благодарствено писмо от изпълнителния ди-
ректор на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД;

- конкурс за званието "Най-добър млад специа-
лист";

- конкурс за званието "Най-добър в професията".
В "Лукойл Нефтохим Бургас" АД съществува си-

стема за вътрешно фирмено информиране на персо-
нала. Основните информационни канали за това са:

- информационен бюлетин - периодично изда-
ние, съдържа информация за постижения, но-
вовъведения, настъпили промени в дружеството;

- информационни табла - състоят се от наглед-
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ни материали, носещи значима информация за ра-
ботещите в дружеството;

- радиовъзел - обхваща широк кръг от произ-
водствени и социални  въпроси, свързани с работа-
та на дружеството;

- кръгли маси - запознаване на персонала с оп-
ределени области от дейността на дружеството, от-
говор на зададени въпроси по темата на кръглата
маса, дискусия и взимане на решения за действия
в определена насока;

- работни съвещания, лекции в учебния център
- предоставят възможност за обсъждане на въпро-
си, интересуващи работещите в дружеството, уве-
домяват за актуални събития, промени и решения
на ръководството;

- кутиите за мнения и предложения са най-
достъпният начин за осъществяване на обратна
връзка между ръководството и работещите. Те са
разположени на удобни и достъпни места във
всички структурни единици на дружеството. Все-
ки желаещ може свободно да изрази мнение или
предложение.

Важно място в управлението на персонала
имат трудовите правоотношения. В дружеството
стриктно се спазва трудовото законодателство на
Република България. На основание Кодекса на тру-
да е разработен Правилник за вътрешния трудов
ред. В правилника са определени общите права и
задължения на работниците и служителите и рабо-
тодателя.

В дружеството са осигурени оптимални усло-
вия на труд. Трудовите правоотношения се уреж-
дат с трудов договор, в който се определят кон-
кретното работно място на работника и служителя,
работното време и възнаграждението. Работното
време, почивките и отпуските са строго регламен-
тирани в зависимост от работното място, сменния
режим и трудовия стаж и осигуряват пълноценен
режим на труд и почивка.

Особено внимание се отделя на безопасното
изпълнение на трудовите задачи и обучението по
безопасност на труда. Дружеството създава необ-
ходимите условия за безопасна работа и осигурява
необходимото работно облекло  и превозни сред-
ства, съобразно законовите норми в страната.

Работниците и служителите имат право на обез-
щетения за временна нетрудоспособност съгласно
действащото законодателство в страната. При опре-
делени условия работодателят извършва допълни-
телно пенсионно осигуряване на персонала.

Всеки работник и служител има право на обу-
чение за изява на творческите си способности и

професионално развитие.
Работниците и служителите са длъжни да

изпълняват добросъвестно трудовите си задачи
съобразно изискванията, да спазват вътрешния
трудов ред и да опазват повереното им имущество,
продукция и технически съоръжения.

Работодателят разчита на професионалната ло-
ялност и почтеност на своите работници и служи-
тели, които се стремят да пазят  доброто име на
дружеството.

Организацията на труда и начините на запла-
щането му в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД са от
изключителна важност.

Дружеството работи в условията на петдневна
работна седмица. По отношение на работното вре-
ме персоналът е разделен основно на две големи
групи:

- първата група работи редовна смяна с
продължителност на работния ден 8 часа в услови-
ята на подневно отчитане на работното време;

- втората група работи на смени. Основният
график на сменна работа е двудневният петгрупов
график. Продължителността на смяната е 8 часа и
10 мин., като се редуват 2 първи смени, 2 втори
смени, 2 трети смени и 4 почивни дни. При смен-
ния режим на работа се прилага сумирано отчита-
не на работното време.

В дружеството се прилага повременно-преми-
ална система на заплащане на труда. В трудовия
договор се фиксира основната работна заплата и
допълнителните възнаграждения с постоянен ха-
рактер като:

- допълнително възнаграждение за продължи-
телна работа;

- допълнително възнаграждение за условия на
труд.

Дружеството изплаща допълнителни възнаграж-
дения за продължителна работа, вредни условия на
труд, официални празници, извънреден и нощен труд
в по-високи размери от предвидените в законовите и
подзаконовите нормативни актове на страната.

В дружеството действа регламент за формиране
и изплащане на променлива част на работната за-
плата, съгласно който добре работещите работници
и служители се стимулират материално по месечна
или тримесечна схема в зависимост от изпълнени-
ето на основните показатели, залегнали в бюджета
на дружеството.
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Предизвикател-
ствата към
Българската
текстилна
и шивашка
промишленост
в процеса на
присъединяване
към Европейския
съюз
Ас. Нели Ив. Николова
Технически университет, Габрово

В годините след 1989 г. започна преходът на
страната ни към пазарна икономика, вкл. и

преструктурирането  на отрасъл “Лека промишле-
ност”. За периода 1989 - 2000 г. въпреки неблаго-
приятните тенденции и икономическите, социал-
ните и обществените условия в страната в общи ли-
нии някои от браншовете на отрасъла се запазиха,
като преминаха през бурния процес на приватиза-
ция и преструктуриране. Леката промишленост
оцеля благодарение на професионализма и ме-
ниджърските екипи, бързата преориентация на па-
зарната, асортиментна структура, добрата квалифи-
кация на работниците и служителите и конструк-
тивните съвместни действия на браншовите камари
за реализация на конструктивен  социален диалог. 

В периода на преход от планова икономика към
пазарно стопанство страната ни и в частност лека-
та промишленост премина през няколко особено

болезнени етапа, характеризиращи се със свиване
на потребителското търсене на вътрешния пазар,
пълна загуба на бивши външни пазари и трудно за-
воюване на нови, силен инфлационен процес, лип-
са на някои суровини и др. 

В настоящата статия са анализирани основните
фактори, влияещи върху бъдещото развитие на от-
расъла на фона на общата макроикономическа об-
становка в страната. Характеризирани са главните
направления за работа и конкретни действия пред
българските институции с цел просперитета на
текстилната и шивашката промишленост у нас.
Извършен е опит да се очертаят предизвикател-
ствата пред отрасъла във връзка с предстоящото
присъединяване на България към ЕС. Откроени са
стратегическите цели за повишаване на конкурент-
носпособността  на българските текстилни фирми
и предприятия.

Отрасълът е сред първите  приватизирани в
България още през 1999 г. - 94%, 2000 г. - 99 %, и
включва следните браншове: производство на тек-
стил и изделия от текстил, производство на облек-
ло, обработка на кожухарски кожи, производство
на лицеви кожи, производство на изделия от тях -
облекло, обувки и сарашки изделия.

Въпреки всичко малко са оцелелите отрасли от
икономиката на страната, преминали процеса на
приватизация и преструктуриране - работили при
неустойчиви, хаотични и нерационални регулато-
ри и почти пълна неангажираност на държавата в
управлението на икономическите й контрагенти.

За съжаление начинът на приватизация и не-
далновидната икономическа политика на прави-
телствата в леката промишленост се ликвидират
напълно или частично цели подотрасли: производ-
ството на естествена коприна и копринени изде-
лия, полиестерни тъкани, рязко спадна производ-
ството на ленени, конопени и вълнени изделия,
спряно е производството на плоско стъкло и крис-
тални изделия.

Основен  проблем в процеса на приватизация се
оказва масовата приватизация, при която десетки
приватизационни фондове придобиват дялове в
предприятията от браншовете. Получава се раздро-
бяване на собствеността, а от там различни интере-
си - източване  и ликвидиране на редица фирми, за-
криват се много работни места, намаляват се и не
се изплащат редовно работните заплати, въвежда се
порочната практика на верижните срочни догово-
ри, масово се премахваха социалните придобивки,
договорени  в Колективни трудови договори (КТД),
влошава се работната среда и условията на труд,
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задълженията към осигурителните фондове растя-
ха. Сериозно отражение върху икономическото и
финансовото състояние на дружествата оказва и
хиперинфлацията, която в началото на 1997 г. до-
стига 218 %,  и довежда до рязък спад на доходите
и обезценяване  на лева. 

1. Координация и взаимодействие  на търгов-

ските дружества в отрасъла.

В годините на прехода основните проблеми, ка-
саещи координацията между подотраслите и бран-
шовете в отрасъла, е сериозно нарушена. В Мини-
стерство на промишлеността /МП/, по- късно Ми-
нистерство на икономиката /МИ/, основните балан-
си, преструктурирането и приватизацията се
извършват от закритото през 1999 г. Управление ле-
ка промишленост със съдействието на БСК.

Последователно с развитието на приватизацион-
ните процеси Министерство на икономиката пре-
става да се занимава с по-голямата част от функци-
ите на държавен регулиращ орган  в индустрията.

Браншовите стопански камари и съюзи също
намаляват своето влияние. Така в условията на ико-
номическа рецесия и раздържавяване фирмите са
оставени сами да решават почти всички въпроси на
развитието си. Идването на новите собственици и
извършените кадрови промени предизвикват нару-
шения на неформалните лични  мениджърски кон-
такти. Държавата  и БСК абдикират  от повечето си
задължения за координация между ешалоните за
суровинен баланс и пазарна стратегия и маркетинг.

В резултат на това дружествата се затварят ка-
то системи, прекъсват се редица изградени вериги.
Започва процес на взаимно дъмпиране на вътреш-
ни и външни пазари. От множеството международ-
ни програми, поради липса на своевременна ин-
формация, се възползват единични дружества.

Преходът  завари нашите предприятия с морал-
но и физически остаряла техника и оборудване,
ползувана повече от 15 - 20 години.

Вече повече от 15 години в леката промишле-
ност не се правят сериозни инвестиции. Приватиза-
цията не осигурява необходимите средства за обно-
вяване и развитие на предприятията, тъй като не е
извършена от стратегически инвеститори. Липсва
необходимата за целта данъчна  политика и префе-
ренции  на правителството за стимулиране на инве-
стициите. Вложените средства са инцидентни и
предназначени предимно за частична подмяна на
отделни морално и физически остарели  машини и
съоръжения или за доставка на технологично обо-
рудване за изпълнение на конкретни поръчки.

На фона на значимото място на най-стария от-

расъл в икономиката на страната вече над 10 годи-
ни няма национална  политика и стратегия, ни-

то в краткосрочен, нито в дългосрочен план за

развитие и подпомагане на производството  и

износа.

Държавата не регулира политиката по вноса и
износа, създавайки бюрократични пречки, свърза-
ни с несъвършенства в нормативната уредба,
създаващи и стимулиращи условия за корупция.
Дълбоката криза в селското стопанство - основен
източник на местните суровини, довежда до из-
ползването на вносни, в много случаи значително
по-скъпи и лошокачествени суровини и материа-
ли, което предизвиква свиване на родното произ-
водство и оскъпяване на българските стоки. 

Сериозна криза преживяват и организациите на
работодателите от отрасъла - Браншовите стопан-
ски  камари. За това допринася и липсата на закон
за браншовите организации, закрит е и отраслови-
ят съвет към Министерството на икономиката. 

Осъзнавайки необходимостта от взаимно под-
помагане и информиране при решаването на капи-
талови, инвестиционни и пазарни въпроси, 27 дру-
жества от различни браншове на леката промишле-
ност учредяват през м. юли 2000 г. Асоциация на

дружествата от леката промишленост /АДЛП/.

Асоциацията има за цел да подпомага и
насърчава своите членове в инвестиционната им
дейност, включване в международни програми, ре-
шаване на въпроси, свързани с платежните инстру-
менти, маркетинг и пазари, канали за връзки с
държавните органи - министерства, ведомства и др.

В годините от започване на  преговорите с Ев-
ропейския съюз до момента  работодателските ор-
ганизации не станаха членове на съответните евро-
пейски браншови структури, поради което сега
трябва  да положат максимални усилия  за приема-
нето им в тези структури. Липсата на добре струк-
турирани работодателски организации със съответ-
ния екип професионалисти вече се усеща и на евро-
пейско ниво - неучастие в Комитетите по браншо-
вия социален диалог към Европейската комисия. 

2. Основни фактори, влияещи отрицателно

върху състоянието и развитието на отрасъла в

годините на прехода, някои от които  съществу-

ват  и  в момента са: 

- поради дълбоката криза в селското стопанство
рязко намаля производството на местни суровини:
памук, вълна, естествена коприна, лен, коноп, кожи;

- поради кризата в промишлеността силно на-
маля и производството на изкуствени и синтетич-
ни влакна и коприни;
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- вносът на суровини влошава ефективността
на отрасъла, прави го зависим от цените на между-
народните пазари и допринася за увеличаването на
общия дефицит във външнотърговския баланс на
страната;

- големият процент работа на ишлеме в шиваш-
ката промишленост не води до използването на
български  тъкани и не осигурява необходимите за
възпроизводство средства;

- общата задлъжнялост на фирмите, неефектив-
ната банковокредитна система /лихвен процент, ва-
риращ от 12% до 18% и обезпеченост на кредитите
над 200%/ и данъчна политика, стагнираният вътре-
шен пазар, ниската покупателна способност на на-
селението и разпрострялата се сива икономика
допълнително отежняват ситуацията в отрасъла. 

Друг основен отрицателен фактор през години-
те на прехода е проблемът с нерегламентирания и
неконтролиран внос - проблемът с митниците и
митническите нарушения. 

Осъществява  се масиран и нерегламентиран
контрабанден внос на стоки и изделия със съмни-
телно качество, неотговарящи на българските
стандарти и с ниски цени, което свива максимално
българското производство и предизвиква дъмпинг
спрямо българските изделия на пазара.   

Предприетите координирани между социални-
те партньори многократни протестни действия и
постъпки пред държавните институции, срещи с
представители на парламентарни комисии и групи, с
ръководството на ГА "Митници", проведената
кръгла маса по проблемите на отрасъл “Лека про-
мишленост” с участието на представители от раз-
лични ведомства вече дават известен положителен
резултат за създаване на условия за лоялна конку-
ренция на вътрешния пазар по подобие на действи-
ята на европейските производители на текстил, об-
лекло, обувки във връзка с новите правила в све-
товната търговия.         

3. Обща икономическа среда и развитие на ин-

дустрията за облекло и текстил през 2005 година.

Българската икономика продължи стабилния си
растеж и през 2005 г. Според официалната статисти-
ка брутният национален продукт е нараснал с 5,5%
през 2005 г. Промишлеността остава най-динамич-
ния генератор на добавена стойност с най-висок
ръст от 7,3%. Секторът дава 30,4% от добавената
стойност в икономиката. Инфлацията, най-висока за
последните пет години, е 6,5% за периода януари -
декември 2005 г. Безработицата отново спада и до-
стига 10,1% на годишна база за 2005 година. 

Международната търговия запазва високите

темпове на растеж (+23,1% за 2005 г), като ръстът
във вноса продължава да надминава ръста в износа,
което увеличава отрицателния търговски баланс.
Преките чуждестранни инвестиции за 2005 година,
по предварителни данни са около 1789 милиона ев-
ро,  много по-малко от предходната година. 

През 2005 година българската индустрия, про-
извеждаща облекло и текстил, запази производ-
ството и износа от 2004 година, което на фона на
либерализацията на международната търговия с
облекло и текстил и покачването на разходите за
производство може да се счита за значителен ус-
пех.  Секторът продължава да бъде изключително
експортно ориентиран (1,7 милиарда евро износ
през 2005 г.) и поддържа положителен търговски
баланс, но отново се наблюдава намаляване на
делът на този сектор  в общия износ на страната
(17,9% за 2005 година; 21,1% за 2004 година). Из-
носът на текстил и облекло все още представлява
около 1/3 от общия износ на България за ЕС.

4. Развитие на производството на текстил и

облекло.

4.1. Индекси на производство.

Индексът на производството на текстил през
декември 2005 г. беше 203.8 (2000 = 100), в сравне-
ние с 205 за декември 2004 г. Индексът на произ-
водство на облекло е нараснал от 196 до 200.3 де-
кември 2004 / декемри 2005 г. Това показва, че през
2005 г. индустрията е успяла да запази производ-
ствената си активност.

4.2. Посоки на развитие на бизнеса.

Според Националния статистически институт
през 2005 година 60,8% от общия оборот са били
от износ, а останалите от продажби на местния па-
зар. За съжаление нямаме данни за това съотноше-
ние конкретно в бранша облекло и текстил, но със
сигурност делът на износа за сектора е  по-голям
отколкото средния за страната. Тъй като по-голя-
мата част от фирмите работят на ишлеме, можем
да считаме, че влиянието на износа върху иконо-
мическата активност на сектора е дори още по-го-
лямо. В производството на облекло съществува го-
лям потенциал за увеличаване на печалбата чрез
разработване и износ на собствен продукт вместо
работа на ишлеме и чрез налагане на собствена
марка на българския пазар. Много от фирмите ве-
че работят в тази посока и могат да се похвалят с
успех. Средната производителност на труда в
България е твърде ниска - около 31,8% от произво-
дителността на труда в ЕС. Според експертни
оценки благодарение на инвестициите в нова тех-
ника и технологии производителността на труда в
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облеклото и текстила нараства, но същото се отна-
ся и за работната заплата. Тъй като възложителите
на работа на ишлеме търсят цени на доставка на
базата на единица време необходимо за изработка
на дадено изделие, всеки производител трябва це-
ленасочено да работи за повишаване на своята
производителност, за да остане конкурентноспосо-
бен на все по-отварящия се европейски пазар. 

5. Фактори, влияещи върху производството

на текстил и облекло.

5.1. Търсене на вътрешния пазар.

Увеличаването на продажбите на вътрешния па-
зар продължава да е голямо. Индексът на продажби-
те на облекло, текстил и кожени артикули на крайни
потребители е нарастнал от 161 през декември 2004
г. (2000 = 100) до 215.7 през декември 2005 г. Особе-
но голямо увеличение се наблюдава при мъжките са-
ка, следвани от мъжките панталони и дамските рок-
ли, поли и панталони. Вътрешният пазар на облекло
се характеризира с малки магазинчета, предимно се-
меен бизнес. Вече има и малки вериги магазини,
предлагащи местни марки в големите градове. 

5.2. Внос - износ.

Общият износ на текстил и облекло на Бълга-
рия през 2005 г. (глави 50-63 от митническата тари-
фа) достигна 99,2% от експорта през 2004 г. На фо-
на на либерализирането на световната търговия с
облекло и текстил и засилената конкуренция от
Китай и други азиатски страни това може да се
счита за успех. В парично изражение износът до-
стигна 1 669 милиона евро. 

Износът на текстил бележи ръст от 4% и възли-
за на 245 милиона евро или 15% от общия износ на
текстил и облекло. Най-голям ръст в текстила от-
белязват следните глави по митническа тарифа: 51
- вълна и вълнени тъкани -  27%   ръст; 59 - импре-
гнирани, промазани, покрити и ламинирани тъка-
ни - 22% ръст; 56 и 58 съответно "вата, филц и
нетъкан текстил" и "специални тъкани, тъфтинг,
дантели, гоблени, пасмантерия" - 21% ръст.

Износът на облекло (глави 61-63 от митничес-
ката тарифа) е намалял с 2%. Износът на "облекла
и допълнения за облекла от трикотаж" - глава 61 и
на "други конфекционирани текстилни артикули"-
глава 63 по митническата тарифа значително е на-
малял, а износът на глава 62 - "облекла и допълне-
ния за облеклата различни от трикотажните", се е
увеличил с 3%. За страните от Европейския съюз
българският износ на текстил и облекло е 82,7%.
Наблюдава се  малък ръст в стойността на износа
на текстил и облекло за ЕС +2% в сравнение с
предходната година. Износът за втория и третия

(след ЕС) външни пазари на български текстил и
облекло значително е намалял. Износът за САЩ е
намалял с 37%. Така САЩ става третият по голе-
мина експортен пазар на България. Такъв спад се
наблюдава за втора поредна година. Относителни-
ят дял на северноамериканския пазар в българския
износ значително е намалял.  

На второ място като експортен пазар излиза
Турция, износът за която обаче също бележи зна-
чителен спад от -18%. Четвъртият по големина
чужд пазар на българско облекло и текстил е
Румъния със стойност на износа почти 46 милиона
Евро и ръст от 61%. За съжаление трябва да се от-
бележи, че този ръст се дължи до голяма степен на
това, че големи европейски фирми организират
производството си в Румъния, откъдето възлагат
поръчки на ишлеме в България. Швейцария и
българските свободни зони са на пето и шесто мя-
сто - и двете бележат ръст от 30%. 

От страните в Европейския съюз нашите

най-големи пазари са следните:

Германия е отново основният ни пазар за кон-
фекция, а Гърция за трикотаж. По-голямата част от
износа за Гърция е от глава 61 - трикотажни облек-
ла и спадът в износа ни за Гърция кореспондира об-
щия спад от 7% в тази категория облекла.  Значите-
лен ръст в сравнение с 2004 година бележи износът
за следните европейски пазари: Финландия - почти
100%; Полша +31%; Швеция +18%. Други пазари,
които са с потенциал за развитие, са следните:
Хърватска + 84%; Русия + 78% и Украйна +55%. 

Износ на облекло (глави 61 и 62 от

митническата тарифа) - 2005 г.

Общият внос в България на текстил и облекло
през 2005 година възлиза на 1 358  милиона евро.

БРОЙ 3, ЮЛИ 2006 33

Предизвикателствата към ...

Страна Износ в млн. евро % промяна
Гърция 314,4 - 8%
Италия 308,4 + 9%
Германия 307,9 + 2%
Франция 170,7 + 2%
Испания 95,2 - 2%

Плетени облекла Облекла от текстил
Страна Стойност Страна Стойност

млн. евро млн. евро
1. Гърция 226,7 1. Германия 232,5
2. Италия 67,4 2. Франция 146,9
3. Германия 53,6 3. Италия 119,2
4. Испания 47,3 4. Гърция 80



Страната запазва значителния положителен
външнотърговски баланс от 311 милиона евро. Тра-
диционно най-голямото перо във вноса (72,4%) са
текстилните суровини, платове и спомагателни ма-
териали, които се внасят за дообработка на ишлеме.
Както обикновено основната част от вноса е от
страните в ЕС, откъдето са по-голямата част от
възложителите за работа на ишлеме. Вносът на тек-
стил в сравнение с 2004 година е нараснал с 1%, а
на облекло е намалял с 6%. Намаляването на вноса
на облекло в България  и увеличаването на продаж-
бите на облекло на българския пазар показват, че
делът на българските производители на облекло в
продажбите на местния пазар нараства. 

Делът на вноса на текстил и облекло от Китай
в България нараства от 3 на 4% през 2005 година,
като вносът на облекло расте малко по-бързо от
вноса на текстил. Готовите облекла са около 50%
от вноса от Китай, другите 50% са текстилни суро-
вини и материали. 

5.3. Цени.

Производствените цени в различните подсек-
тори имат различно поведение:

- Производствените цени на текстила леко спа-
дат: индекс 98.6 % при 2004=100;

- Производствените цени на трикотажните из-
делия са почти същите със съвсем слабо увеличе-
ние: индекc 100.8 % при 2004=100;

- Производствените цени на облеклата, различ-
ни от трикотажните, се покачват: индекс 104.3%
при 2004=100.

Производствените цени в сектора “Облекло и
текстил” имат един от най-ниските темпове на рас-
теж в сравнение с другите производства в България.
В сектора има голяма конкуренция предимно между
малки и средни предприятия, която поддържа про-
изводствените цени ниски. В много случаи малките
фирми работят почти на загуба, борят се с нелоял-
ната конкуренция от сивата икономика и  трудно ус-
пяват да задържат конкурентни цени.

6. Други характеристики на сектора “Текс-

тил и облекло” през 2005 година.

6.1. Заетост.   

Средният брой заети в сектора през 2005 година
е бил 177 155, което е с 7% по-малко от предходна-
та година. Броят на заетите в производството на об-
лекло е намалял с 3%, а в производството на текстил
с 21%. Заетите в производството на облекло пред-
ставляват 81% от общия брой на заетите в сектора.

Над 65% от заетите са в малки и средни пред-
приятия с персонал до 250 човека.

Общият тренд на нарастване на заетостта в сек-
тора от последните няколко години беше прекъснат

през 2005 година. Намаляването на заетостта в сек-
тора се дължи до голяма степен на увеличаване про-
изводителността на труда и на липса на свободна
работна ръка, която желае да работи в този сектор.
Производството на текстил  и облекло се оказа сек-
тор, който е непривлекателен на пазара на труда и
става все по-конкурентен за работодателите. 

6.2. Заплащане на труда. 

Работните заплати са традиционно ниски. По
доходи България е на последно място сред новите
10 страни членки и страните кандидати за член-
ство в ЕС. По размер на часовите разходи за труд
сме на 42-ро място от 52-те най-важни страни, про-
изводители на текстил.  Има забавяне на растежа
на доходите.

Средните работни заплати в  леката промишле-
ност са сред най-ниските в индустриалната сфера
и общо за страната - 70-72% от средната работна
заплата за страната. 

Ръстът на производителността на труда изпре-
варва значително ръста на работните заплати. 

Производство на текстил и облекло - Пр. труда
ръст 17,9 %, при ръст на РЗ - 2,0 %.

Производство на лицеви кожи и изделия от тях -
Пр. труда ръст  1,1 %  при отрицателен ръст на РЗ -
4,6 %.   

Безработицата според НСИ е 10,1%, но голяма
част от безработните предпочитат да останат таки-
ва и да получават помощи от държавата, вместо да
работят за сравнително ниска заплата. Поради то-
ва очакванията са, че наблюдаваният през 2005 го-
дина 10% ръст на заплатите в сектора ще
продължи и през 2006 година. Според данни на
НСИ средната работна заплата в сектора текстил и
облекло през 2005 година е била 205,6 лева.

6.3. Инвестиции.  

Необходимостта от инвестиции в сектора е все
още много голяма. 

Преките чуждестранни инвестиции в произ-
водството на облекло и текстил за периода 2000 -
2004 година възлизат на 316 милиона USD  или об-
що 4,5% от преките чуждестранни инвестиции в
страната. Основна част от преките чуждестранни
инвестиции в страна са направени от много малко
чуждестранни фирми.

Приоритетът в инвестиционните програми
през 2005 г. остава инвестирането за заместване на
износеното оборудване и за механизация и автома-
тизация и за въвеждане на нови технологии.

Сред най-големите 18 чуждестранни инвести-
тори в България за периода 1992 - 2005 г., свърза-
ни с производството и търговията на текстил и об-
лекло, са:
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Поз. 9 - Група “Миролио” - Италия - текстил.
Поз. 15 - “Метро Кеш енд Кери” - Германия -

търговия.
Други големи инвеститори в текстилната про-

мишленост са ADF /Франция/, “Вестиконфекс”
/Португалия/, “Мазер холдинг Модернотекс” /Тур-
ция/, “Демо-България” /Гърция/.

Наблюдаваният през последните години инте-
рес на чуждестранните инвеститори, които вече
работят в България, към закупуване и сключване
на договори с предприятия за разширяване и затва-
ряне на производствения  цикъл, говориq че вече
съществува такава ориентация сред инвеститорите
и това дава основание в следващите години да се
очаква положителна тенденция за разширяване на
производството и оборота и намаляване на дела на
производството на ишлеме.

Средният общ доход на домакинство от 4 члена,
с две деца, през м. януари 2004 г. е 367,42 лв. при ме-
сечна издръжка на едно лице - 320 лева. Основни из-
точници на доходите са от: работни заплати - 51,7%;
от пенсии - 26,8%; от домашно стопанство - 3,4% ; от
предприемачество - 4,6%. Текстилният, конфекцион-
ният, кожарскят и обувният браншове са едни от
най-големите работодатели в българската промиш-
леност с многогодишни традиции и много добър по-
тенциал за развитие. За последните 3 години се на-
блюдава трайна тенденция на растеж на производ-
ството в отрасъла. Значително нараства броят на
предприятията, особено в шивашкия бранш, като об-
щият им брой надхвърля 5000 през 2005 година, ко-
ето е показател за подобряване на развитието му в
последните  години. Доминиращо място в отрасъла
заема шивашкият бранш със 132000 наети през 2005
г., предимно жени. В началото на прехода, шивашки-
ят бранш изнася 75% от продукцията си за Съвет-
ския съюз и страните-членки на СИВ.

След преструктурирането на пазарите, сега
82% от износа е насочен за ЕС, 10% за САЩ и Ка-
нада. Преобладава износът на продукция предим-
но по договори на ишлеме - над 90%. Браншът
привлича чуждите доставчици преди всичко с нис-
ката цена на труда и енергията, както и квалифици-
раната работна сила, осигуряваща висококачестве-
на продукция.

Въвеждането на нови управленски форми и
подходи във фирмите оказва положително влияние
върху нарастването на производителността на тру-
да. Да разгледаме факторите, които влияят на дей-
ността на основните браншове от леката промиш-
леност и тяхното развитие.

Вече се забелязва положителното влияние на

транспонираното законодателство на ЕС по отно-
шение на околната среда и осигуряването на здра-
вословни и безопасни условия на труд. 

От 2004 година влезе в сила ЗЗБУТ, след даден
шестгодишен гратисен период на работодателите
за подобряване условията на работната среда. От
всички предприятия се изисква да имат Програма
за привеждане на параметрите на работната среда
в съответствие с нормите, с отговорници, срокове
и средства по отделните позиции. Програмата
трябва да е приета от КУТ.

6.4. Кадрова обезпеченост.

Високото ниво на подготовката на квалифици-
рани изпълнителски кадри за нашите браншове
преди прехода се осигуряваше от специализирани
учебни заведения, центрове за квалификация и
преквалификация. След 1990 г., липсата на бран-
шови фондове за подготовка на професионални ка-
дри и браншова образователна политика до ниво
университет води до невъзможност да отговорим
на предизвикателствата и изискванията за повиша-
ване конкурентноспособността на фирмите. 

7. Бъдещето на отрасъла - шансовете на

българските производители в разширения Ев-

ропейски съюз.

Отпадането на квотите за внос от началото на
2005 г. - един от основните елементи, които ще по-
влияят и ще оформят условията за развитието на
облеклото и текстила в ЕС през следващите 5 - 10
години, както и предизвикателствата пред които
сме изправени са основна тема  в доклада г-н Уй-
лям Лакин -ген. Директор на ЕУРАТЕКС. Те се от-
насят до няколко очевидни факти :

- Системата от квоти, както бе съгласувана от
членовете на СТО, в края на Уругвайския кръг на
търговските преговори, ще приключи на 31 декем-
ври 2004 г. Тя няма да бъде продължена след тази
дата и тези, които предлагат друго, правят лоша ус-
луга на промишлеността и дистрибуторите на-
всякъде.

- Краят на системата от квоти неизбежно ще
доведе до голямо увеличение на вноса на продук-
ти от текстила и облеклото в ЕС, както и в Канада
и САЩ. Той няма автоматично да доведе до отва-
рянето на пазари за износа от ЕС, както се обеща-
ва в чл.7 на Споразумението АТV, т.н. Споразуме-
нието по текстил и облекло, защото малко страни
положиха реални усилия да се съобразяват с този
принцип.  

- Китай и по-малко Индия се очаква да бъдат
най-големите бенефициенти от края на АТV. И на
двата случая /Китай и Индия/ трябва да  обърнем
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сериозно внимание, но особено случая с Китай,
чиито квоти са запълнени и като се има предвид
скоростта на нарастване на износа за САЩ и ЕС,
след като Китай стана член на СТО и извлече пол-
за от либерализацията на редица продуктови групи
от 1 януари 2002 г. Трудно е да повярваме, че нама-
лението на китайските цени след първите месеци
на 2002 може изцяло да се дължи на обменния
курс. Ще бъде ли готов ЕС, както САЩ, да се
възползва от клаузата за защита на текстила срещу
Китай и това ще бъде ли ефективно?

- Очаква се голям брой малки доставчици, чий-
то експорт е насочен към ЕС, да изпаднат в сериоз-
на рискова ситуация. Бангладеш и Шри Ланка са два
добри примера на страни с висока зависимост от из-
носа на облекло, но с липсваща за основа текстилна
промишленост. Перспективата за тях е мрачна.

- Нарастването на конкурентния натиск ще сва-
ли цените, една тенденция, която ще се ожесточи
от големите дистрибутори и хипермаркетите. Това
ще бъде от малка полза за потребителя и със сигур-
ност няма да подпомогне трайното развитие на
текстила и облеклото в страните-доставчици.

- Да се определи със сигурност ръстът на вно-
са от позицията на днешния ден е невъзможно, тъй
като не се знае на кои пазари и кои продукти са ве-
че достигнали степента на насищане. Нито пък мо-
же някой да каже в каква степен и в какъв срок
главните износители могат да бъдат принудени да
задоволят непрекъснато нарастващите нужди на
тяхното собствено население от продукти, които
днес се експортират.

При умело управление на промените, свързани
с тези фактори, българската лека промишленост би
извлякла големи ползи от отварящите се пред нея
пазари, но при повишаване на конкурентноспособ-
ността и ориентиране към производства с висока
принадена стойност.

Шансовете за българските производители на
облекло, обувки и кожени изделия, работещи в мо-
мента основно на ишлеме, е предизвикателството
за работа със собствена марка, разработването на
собствени колекции, с утвърждаване на търговски
марки и превръщането им от поддоставчици в пре-
ки доставчици на големите марки. 

Данъчната тежест и бюрократичните бариери
бяха и са най-големите проблеми за развитието на
отрасъла и бизнеса в страната и готовността му за
влизането в ЕС. Има какво още да се направи в об-
ластта на данъчното и митническото законодател-
ство, облекчаването на външнотърговските и раз-
решителните режими, стимулирането с инвестици-

онни и рискови фондове и  схеми за насърчаване
на износа.

Данъчната система едва сега показва известна
тенденция към подобряване, като се предвиждат
редица действия за намаляване на данъчната те-
жест през 2005 г.:

- корпоративен данък от 19,5%  на 15%;
- облагане доходите на физическите лица в ни-

скодоходните групи от 12% на 10%;
- поетапно въвеждане на семейно подоходно

облагане;
- намален е прагът за регистрация на дружест-

вата по ДДС на 50 х. лв. годишен оборот; намаля-
ване срока на възстановяване на данъчния кредит;

- предвиждат се сериозни промени в Закона за
корпоративното подоходно облагане с цел същест-
вено данъчно облекчаване на инвеститорите и в
Закона за насърчаване на инвестициите, включи-
телно привилегии и индивидуално администра-
тивно обслужване на инвеститори с вложения над
50 млн. лева.       

Съветът за икономически растеж /СИР/
обсъжда изработването на Национална експорт-

на стратегия 2004 - 2010 г. за повишаване на кон-
курентноспособността на българската икономика с
дефинирането на 19 приоритетни сектора със зна-
чителен експортен потенциал, като един от тях е
секторът текстил и облекло, както и стратегичес-
ките партньори на България в света. Стратегията
ще бъде разработена съвместно и въз основа на
предложенията на браншовите организации, като
се  ползва информация от п равителството по усло-
вията на затворените преговорни глави и тези ус-
ловия, при които се очаква да бъдат затворени ос-
таващите /селско стопанство и др./.

По пътя на интегрирането към европейските
структури страната ни е поела ангажимент да
въведе достиженията на правото на Европейския
съюз - АКИ КОМЮНИТЕР /acquis communautaire/
в българското национално законодателство. Това е
основното изискване за членство в Европейския
съюз и се отнася както към производителите, така
и по отношение на индустриалните отношения и
социалното партньорство.

Пример за това е трипартитното сътрудничест-
во на ниво ЕС за бранш “Текстил-облекло”.

В края на м. октомври 2003 г. Европейската ко-
мисия утвърди Комюникето по "Бъдещето на бран-
ша “Текстил-облекло” в разширения Европейски
съюз" (Com(2003)649final/29.10.2003г.). През м.
ноември 2003 г. Съветът, а през м. януари 2004 г.
Парламентът приеха решения, които съществено
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подсилват комюникето на Комисията. 
В съответствие с "оперативните" решения на

комисията беше официално създадена на 5 март
2004 г. "Браншова група високо ниво", в чийто
състав от около 40 души са включени комисарите
Лииканен /ГД Предприятия/, Лами /ГД Търговия/,
Диамантопулу /ГД Заетост/ и Бюскен /ГД Изслед-
ване/, социалните партньори ЕУРАТЕКС и
ЕСФ:ТОК, представители на страните-членки, на
парламента, на дистрибуторите и на вносителите.

Въпросите, които ще бъдат разглеждани и по
които ще се предложат решения, ще бъдат разпре-
делени в 5 работни групи по тематични области,
председателствани от съответната европейска ор-
ганизация, както следва :

- изследване, развитие и обновяване /ЕУРА-
ТЕКС/;

- търговия / Европейска федерация на спортна-
та промишленост - FESI/;

- защита на интелектуалната собственост
/ЕУРАТЕКС/;

- заетост и обучение /ЕСФ:ТОК/;
- регионална политика /ще започне работа след

другите четири/.
По отношение на заетостта и обучението - два

много съществени въпроса за бъдещето на от-
расъла, приоритетите  от гледна точка на социални-
те партньори са:

А/ от гледна точка на работодателите :
- подобряване на имиджа на отрасъла, за да се

привлекат студенти и трудещи се в професиите на
текстила и облеклото;

- необходимостта от обновяване на програмите
за професионално обучение;

- създаване на медияпул за подпомагане екипи-
те по обучение в общообразователните училища;

- създаване на европейски стандарти за квали-
фикациите;

- необходимост от развитието на обучението по
информационни технологии и комуникации в об-
ластта текстил-облекло;

- установяване на гъвкава мрежа, обединяваща
действащите в областта текстил-облекло;

- създаване на пул на компетентностите на
европейско ниво;

- идентификация - създаване - по-добро управле-
ние на европейските фондове за финансирането на
инициативи за текстила и облеклото в тази област;

- подобряване на програмата “Леонардо” /по-
добра информираност за изпълняваните и същест-
вуващите проекти/.

Б/ от страна на ЕСФ: ТОК, освен предложеното

от работодателите:
- обучение през целия живот;
- обезщетения за уволнените трудещи се и за

тези, които приемат обучение за преквалификация;
- включване в инициативи за стажуване;
- развитие на регионални центрове/клетки за

преквалификация в областите, силно зависими от
текстила и облеклото;

- въвеждане на социалния диалог на всички
нива;

- последици от разширението за заетостта;
- въвеждане на качеството в заетостта;
- индустриални отношения;
- отговорно управление на промяната.
Това трябва да бъдат основните направле-

ния за работа и конкретните действия пред

българските институции и социалните парт-

ньори с цел  просперитета  на  отрасъла.

Началото в тази посока е поставено. В резултат
на активните действия на ЕУРАТЕКС в края на
2003 г. се постигна консолидирането на работода-
телските структури в България от подбраншовете
на бранш ”Текстил-облекло” - е създадена
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТЕКСТИЛ И

КОНФЕКЦИЯ  /БАТЕК/, която с помощта на
ЕУРАТЕКС ще допринесе за стабилизирането на
бранша във връзка с присъединяването на България
към ЕС. 

Основните цели на  БАТЕК  са :

- да представлява колективните интереси на
браншовите организации от текстила и конфекци-
ята пред държавните и международните органи и
организации и да осигурява защита от търговска,
икономическа, правна и научна гледна точка на
българско, европейско и международно ниво;

- да участва в изграждане на мрежа за сътруд-
ничество с  националните асоциации на страните-
членки и страните-кандидатки за членство в ЕС;

- да съдейства за създаването на благоприятна
среда за развитието на текстилната промишленост в
България в съответствие с интересите на своите чле-
нове;

- да съдейства за насърчаване на преките
връзки между фирми от България и ЕС в областта
на текстилната промишленост;

- да подготвя и разработва документи по проек-
ти на законови и подзаконови актове, касаещи ле-
ката промишленост, с подкрепата на европейските
структури.

За постигането на своите цели БАТЕК разра-
ботва стратегии и свързаните с тях законопроекти
в областта на текстилната и конфекционната про-
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мишленост и съдейства за хармонизирането им с
тези на ЕС. Създава условия за обмен на положи-
телен опит и дава предписания за добра производ-
ствена и търговска практика.

8. Стратегически въпроси на развитието по

браншове и общо за отрасъла с отчитане остава-

щия едногодишен период за членство на Бълга-

рия в ЕС :

СУРОВИННАТА  БАЗА        
Текстилната промишленост е един от най-засе-

гнатите браншове в леката промишленост, тъй ка-
то предприятията се принуждават да закупуват су-
ровини и материали от чужбина, при положение че
могат да се снабдяват с висококачествена суровина
от България -  лен, памук, коноп, вълна, коприна.

Предвид предстоящото приемане и на нашата
страна в ЕС  националната стратегия  за развитие
на текстила и конфекцията трябва да  отчете  бъде-
щото отмиране на "ишлемето" и в тази светлина
да се наблегне на  суровинната база - трябва да се
започне от производството и първичната преработ-
ка на  памук, коноп, лен, вълна, коприна.

За сравнение може да се дадат данни от преди
15 години, когато нашите предприятия са разчита-
ли на около 50% на местни суровини, докато тази
цифра за памука, лена и конопа сега е под 20%.

Има реална опасност България да остане без
собствено производство на памук и лен, а това ще
застраши  балансите  от тези стратегически суро-
вини. Страната има нужда от около 28 000 тона
омаганен памук, значителна част от който е соб-
ствено  производство. Ако последното отпадне, ще
са необходими нови милиони долари за внос. 

Сега в ЕС има само три страни, които  имат ус-
ловия за производство на памук - Гърция, Испания
и България. В ЕС има недостиг от около  450 хил.
т. памук и затова Европейската комисия  прие с
охота България да отглежда тази култура, като при
влизането ни в съюза  ни  предвижда квота от 40
хил. тона неомаганен памук. Недостигът на памук
в ЕС принуждава същият да дава огромни субси-
дии /по  1 долар за кг  произведен памук / за про-
изводството му. Благодарение на  тези субсидии
гръцките и испанските памукопроизводители забо-
гатяха, а Гърция увеличи 10 пъти засятите площи с
памук.

Условията, при които ще бъде затворена глава
"Селско стопанство" в преговорния процес с ЕС,
ще определят в значителна степен и развитието на
местната суровинна база. Има общ недостиг на су-
ровини, а и наличните не са с добро качество; лип-
сва вертикална интеграция: производство - прера-

ботка. Засега липсва активност при усвояването на
средства по програма САПАРД. Развитието на су-
ровинната база ще даде възможност за производ-
ство на екологично чиста продукция - предпочита-
на на европейските пазари. 

ИНВЕСТИЦИОНЕН   КЛИМАТ         
Не е възможно при сегашната икономическа си-

туация, данъчната политика  и кредитните възмож-
ности да има реално обновяване на производстве-
ните мощности, което довежда до проблеми с каче-
ството на произвежданата продукция.

При тези условия  трябва да се подходи много
внимателно за привличането на чужди инвестиции
в иновации за технологично обновление на произ-
водството, тъй като сега инвестиционният климат
в нашата страна е за предпочитане.

За сравнение може да се посочи, че в Унгария,
Полша, Словения и др. страни чуждите инвести-
ции са над 58%, докато в нашата страна са предим-
но български, с изключение на вълненотекстилна-
та и копринената промишленост. 

ИНОВАЦИОННА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
От решаващо значение  в периода 2005 - 2006

за България  е да бъде включена в програми и проек-
ти, финансирани от предприсъединителните, струк-
турните и кохезионните  фондове на ЕС, с цел разви-
тие на иновациионна и развойна дейност, техноло-
гично обновление, установяване контакти с инжене-
рингови организации, внедряване на нови технико-
технологични решения в областта на първичната
преработка, производството на семена за посев, сан-
форизиране, опаковане, багрене на прежди, автома-
тизирано разкройване, екологосъобразно апретира-
не, в етапа на "Съхранение - складиране" и т.н.

Въвеждането на съвременни технологични ре-
шения и ноу-хау, както и модерни бизнес модели в
сектора  ще подпомогне фирмите непрекъснато да
повишават възможностите си, да идентифицират,
избират и адаптират успешно в дейността си адек-
ватни технологични решения. В тази насока ще се
търсят възможности за: 

- насърчаване на приложните изследвания в
сектора и тяхната комерсиализация, както и полз-
ването на добри практики от ЕС; 

- програми за развитие на високотехнологични
малки и средни предприятия /МСП/ в бранша. 

Интегрирането на предприятията към изисква-
нията на европейския и глобалния пазари ще се
подпомага по линия на експортната дейност чрез: 

- подобряване на достъпа на членовете до раз-
нообразните възможности за представяне на тях-
ната продукция на международни изложения; за-
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силване връзките с браншовите организации от
Европейския съюз с цел търсене на взаимноизгод-
ни начинания, скъсяване на пътя производител-по-
требител /брой посредници по веригата/ за пови-
шаване на конкурентноспособността и чрез нама-
ляването на цените.

Друга съществена дейност ще бъде насърча-

ването на предприемаческите инициативи и

умения чрез:

- засилване участието в европейските образо-
вателни програми; 

- изграждане на система за непрекъснато про-
фесионално обучение; 

- включване в програмите от всички нива на
образователната система на специализирани учеб-
ни дисциплини за повишаване на предприемачес-
ката култура.         

Независимо от особеностите на отделните
браншове в леката промишленост се открояват
следните определящи цели за  повишаване  на
конкурентноспособността  им:

- изграждане на обща стратегия на отрасъла по
отношение на суровинната база, стимулиране на
инвестициите в модерни екологични производства,
квалификация на наетите от всички нива, произ-
водство на конкурентни продукти с висока добаве-
на стойност, подобряване условията на труда в от-
расъла /заплащане, работно време, социална поли-
тика, хигиена и безопасност/ чрез създаването на
общ експертен екип от заинтересованите страни;

- взаимната координация и взаимодействие
между държавните органи - МИ и др., неправител-
ствените организации и съответните браншови ор-
ганизации за развитието на отрасъла; 

- изграждане и поддържане на система за об-
мен на информация по отношение на администра-
тивни процедури, нормативна уредба, програми и
проекти на ЕС;

- достъп до базата данни на съответните евро-
пейски работодателски организации по съответния
ред;

- промени в образователната система с цел уед-
наквяване на професиите и квалификационните
умения с тези по програмите на ЕС и признаване
на съответните дипломи от учебните заведения в
Обединена Европа;

- решително подобряване дейността на митни-
ческите органи и пресичане на контрабандния и
нерегламентиран внос; 

- ефективни и действени  мерки за изваждане
сивата икономика на светло, регистриране на всич-
ки фирми по ДДС . 

За годините на прехода можем да отбележим,че
отрасълът е запазен основно в конфекционния и
трикотажния бранш с неговите достойнства и тра-
диции. Сериозни проблеми съществуват в браншо-
вете на текстилната и кожарската, кожухарската,
обувната и галантерийната промишленост. Но ние
знаем, че леката промишленост е и си остава реа-
лен и съществен фактор в икономиката на страната,
с достойнства и успехи,  признати и на европейския
пазар, затова  заедно трябва да  направим всичко, за
да ни има и занапред, заемайки  значимо  място ка-
то производители  в България  и  в  Европа.

Необходима е помощ от държавните институ-
ции и съществени промени в  нормативната уред-
ба в областта на икономиката на страната, за да
осъществим общите си намерения за успешен
старт на българската  икономика. 

Оставащата  по-малко от  година до влизането
на страната в ЕС, е важен етап за организация, ус-
вояване на законодателството и  въвеждането на
европейските норми и стандарти.
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Анализ и оценка
на структурата
и резултат-
ността в 
управлението на
индустриалния
бизнес
Докт. Раошан Алам
Технически университет, Габрово

А нализът и оценката  на структурата и  ре-
зултатността от  управлението на индуст-

риалния бизнес са определящи критерии за устой-
чивостта и стабилността на икономиката. Наблю-
дението и изучаването на измененията в  тях е важ-
но условие за  определяне и настройване на меха-
низмите на нейното управление в съответствие  с
коренната промяна на бизнес средата, както в стра-
ната, така и в световната икономика.

1. Оценка на динамиката и структурата на

индустриалния бизнес в периода 2000-2004 г.

В годините на прехода от централизирано пла-
ново управление към пазарно стопанство българ-
ската индустрия навлезе в криза, чието начало бе-
ше регистрирано още през периода 1967 - 1989 г.
Намаляването на производството на средства за
производство с 2,92 % доведе до намаляване на об-
щата продукция. Адаптацията на индустрията към
новите пазарни реалности след 1990 г. се оказа
твърде трудна. Въвеждането на Паричния съвет
през 1997 г. и постигнатата макроикономическа
стабилност допринесоха за известно оживление в
индустрията, но не и за преодоляване на кризата.

След значителния спад в производството през пе-
риода 1997 - 1999 г. започна увеличение на продук-
цията в промишлеността, като през 2004 в сравне-
ние с 1999 г. това увеличение е с 58%  (фиг. 1)1.

По предварителни данни произведената про-
дукция от промишлените предприятия през 2004 г.
по текущи цени възлиза на 28 458 млн. лева. По
съпоставими цени тя е с 18,3% повече в сравнение
с предходната година, с 46% в сравнение с 2000 г.,
а спрямо 1995 г. увеличението е с 14,2% (табл. 1).

Увеличение на продукцията в сравнение с
предходната година има в преработващата про-
мишленост - с 21,1%, в добивната промишленост -
с 18,3%, и в производството и разпределението на
електрическа и топлинна енергия, газообразни го-
рива и вода - с 1,5%.

През всички тримесечия на 2004 г. има увели-
чение на произведената продукция. Най-голям
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Фигура. 1. Индекси на произведената продукция
от промишлените предприятия през периода

1996 - 2004 година (1995 = 100).

Години, приети за база

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1995 100,0

1996 105,1 100,0

1997 85,8 81,7 100,0

1998 78,5 74,7 91,5 100,0

1999 72,5 68,8 84,2 92,1 100,0

2000 78,2 74,4 91,1 99,6 108,2 100,0

2001 79,4 75,6 92,6 101,2 110,0 101,6 100,0

2002 84,6 80,5 98,5 107,8 117,1 108,2 106,5 100,0

2003 96,5 91,8 112,4 122,9 133,6 123,4 121,5 114,1 100,0    

2004 114,2 108,6 133,0 145,4 158,0 146,0 143,7 135,0 118,3

Години

Таблица 1. Индекси на произведената продукция
от промишлените  предприятия.

1. Източник: Национален статистически институт, Промишленост, Индекс на продажби и производство в про-
мишлеността (1996-2004). Available from: http://www.nsi.bg/Op/Op.htm, Visited on 24.03.2006. 



ръст на продукцията, изчислен при база средно -
тримесечната продукция през 2000 г., има през
четвъртото тримесечие - с 68,9%, през третото три-
месечие увеличението е с 54,3%, през второто - с
45,5%, а през първото - с 34,3%. През 2003 г. отно-
во най-голям ръст на произведената продукция
има през четвъртото тримесечие - с 38,2%, през
третото - с 34%, през второ - с 23,4%, а през първо
- с 14,8%.

При сравнение на произведената продукция
през тримесечията на 2004 г. със съответните три-
месечия на 2003 г. най-голям темп има през
четвъртото тримесечие - с 22,2% повече от
четвъртото тримесечие на 2003 г, първото и второ-
то тримесечие имат ръст съответно - 17,1 и 17,9%,
а през третото тримесечие увеличението е с 15,1 %
в сравнение със съответното тримесечие на 2003
година (фиг. 2)2.

През периода 2000-2004 г. в структурата на
промишлеността по икономически сектори
настъпват известни промени. През 2004 г. с най-го-
лям относителен дял на произведената продукция
е преработващата промишленост - 81,1%, но в
сравнение с 2000 г. той намалява с 2,8 пункта. В
същото време относителният дял на продукцията
при производството и разпределението на електри-
ческа и топлинна енергия, газообразни горива и
вода през 2004 г. е по-голям с 3,9 пункта в сравне-
ние с 2000 година (фиг. 3).

Изменения настъпват и в структурата на произ-
ведената продукция по икономически подсектори.
Увеличава се относителният дял на продукцията в
металургията и производството на метални изде-

лия - от 12,4% през 2000 г. на 14,8% през 2004 г., и
при производството на текстил и облекло - от 5,5%
през 2000 г. на 7,6% през 2004 година.

В същото време намалява относителният дял
при производството и разпределението на електро-
енергия, газ и вода - от 17,1% през 2002 г. на 15,8%
през 2003 г., а през 2004 г. делът е 14,2%. При про-
изводството на химични продукти и влакна отно-
сителният дял през 2000 г. е 7,8%, през 2002 г. на-
малява до 6,6%, през 2003 г. - до 6,1% и през 2004
г. - до 5,4%3. 

Увеличение на продукцията в сравнение с 2003
г. има в подсекторите: металургия и производство
на метални изделия - с 61,1 %, в добива, без доби-
ва на енергийни суровини - с 33%, производство на
превозни средства - с 26,2%, производство на
дървен материал и изделия от него - с 23,4%, про-
изводство на машини и оборудване - с 21,7%, про-
изводство на хранителни продукти, напитки и тю-
тюневи изделия - с 10,8%, производство на текстил
и облекло - с 10,5%, производство на химични ве-
щества, химични продукти и влакна и производ-
ство на изделия от каучук и пластмаси - с по 6,6%.

В сравнение с 2003 г. има увеличение в произ-
водството на следните промишлени продукти: ав-
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2. Източник: Национален статистически институт, Промишленост, Индекс на продажби и производство в про-
мишлеността (1996-2004). Available from: http://www.nsi.bg/Op/Op.htm, Visited on 24.03.2006.
3. Източник: Национален статистически институт, Статистически известия, Промишленост. 2000, 2002, 2003,
2004, 2005.

Фигура 2. Индекси на произведената продукция
от промишлените предприятия по тримесечия
през периода 2000 - 2004 година (Среднотриме-

сечната продукция през 2000 = 100).
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Фигура 3. Структура на произведената
продукция от промишлените предприятия

през 2000 и 2004 година.



томобилен бензин, безоловен - с 44,7%, бетонови
смеси - с 41,7%, тухли - с 33,3%, вълнени тъкани -
с 33,2%, минерални и газирани води - с 29,8%, ке-
рамични строителни тухли - с 29,1%, плугове и ди-
скови брани - с 21,8%, цимент - с 20,8%, пясък
строителен - с 20,1%, фунгициди - с 20,2%, елек-
трически бойлери - с 18,3%, гроздова ракия - с
19,2%, дамски обувки от естествена кожа - със
17,2%, топлоенергия - с 15,2%, шперплат - с
13,9%, маргарин - с 13,6%, колбаси - с 10,1%, сяр-
на киселина - с 9,5%, велосипеди - с 6,4%, горива
за дизелови двигатели (газьол) - с 4,3%, и др. (фиг.
4.2.1 и табл. 49 от приложението).

През 2004 г. продължава нарастването на про-
изводството на: цимент, трошен камък, чакъл и
пясък, готови бетонови смеси, вълнени тъкани, ав-
томобилен бензин - безоловен, амоняк, маслени
бои и лакове, керамични керемиди, алуминиева до-
грама, електротелфери, електроенергия и други. В
същото време се отчита спад в редица други про-
изводства. Така например, в сравнение с 2003 г.,
намалява производството на: пневматични гуми от
каучук за леки автомобили - със 78,6%, детски
обувки от естествена кожа - със 77,4%, вълнени
одеяла - с 60,5%, телефонни апарати - с 48,9%,
компоти от плодове - с 47,4%, работно облекло - с
46,0%, брикети от лигнитни въглища - с 43,4%, те-
стени храни - с 43,0%, паста за зъби - с 41,1%, га-
зьол за отопление - с 37,0%, електрокари - с 31,6%,
обувки от естествена кожа - с 30,9%, електромери
- с 24,9%, рафинирано слънчогледово масло - с
18,8% сокове от плодове и зеленчуци - концентри-
рани - с 18,4%, пресни хлебни и сладкарски изде-
лия - с 18,1 %, инсектициди - с 16,6%, сулфонами-
ди - с 14,3%, памучни тъкани - с 12,4%, перилни и
почистващи препарати - с 12,0%, готови храни за
животни - с 9,6%, шампоани - с 3,7%, електричес-
ки готварски печки - с 3,7%, и други.  Причините
за този спад са от най-различно естество, но глав-
ната е свързана със "сивата" икономика, коята ор-
ганизира производство и внос на определени стоки
и услуги, които не намират отражение в статисти-
ческата информация.  

През 2004 г. в сравнение с предходната година
се забавят темповете на спад в производството на:
памучни тъкани, тестени храни, оловни концент-
рати, електрокари, огнеупорни глини, чорапогащи,
обувки от текстилни материали и ходила от каучук,
амониев сулфат, сулфонамиди, дезодоранти, пнев-
матични гуми за велосипеди, хидратна вар, маши-

ни пробивни, разтьргващи, фрезови, електромери
и други.

През 2004 г. промишленото производство има
увеличение със 17,7%, а приходите от продажби на
промишлените предприятия нарастват с 21, 8% в
сравнение с предходната година. Промишленото
производство, както и приходите от продажби през
всички месеци на 2004 г. имат увеличение в срав-
нение, както с месеците на предходната година, та-
ка и сравнени със средномесечните равнища през
2000 гoдина.

По отношение на индекса на промишленото
производство най-малко е увеличението през яну-
ари и февруари (съответно с 22,1 и с 28,3%), по-
следвано от значително увеличение, което през
юли и ноември е съответно 45,9 и 59,6%.

Най-голям ръст на производството има през де-
кември - с близо 72,7% спрямо средномесечното
производство през 2000 година. Най-висок темп
спрямо съответния месец на 2003 г. има през ноем-
ври - 22,6%, през май и юни увеличението е с
21,7%.

Най-висок е индексът на продажбите на про-
мишлените предприятия (спрямо средномесечните
продажби на 2000 г.) през декември - 176,1%. Най-
висок темп спрямо съответния месец на 2003 г.
има през ноември - 31,7%, през септември - 26,2%,
а през юни и юли увеличението е съответно с 24,9
и с 23,8%.

През 2004 г. средногодишният индекс на цени
на производител на вътрешния пазар (ИЦП), из-
числен при база 2000 г., нараства с 6% в сравнение
с 2003 година. Увеличението на индексите на цени
спрямо предходната година в добивната промишле-
ност е с 15,6%, в преработващата промишленост - с
5,8%, а при производството и разпределението на
електрическа енергия, газ и вода увеличението е с
4%4.

За анализирания период средногодишният ръст
на приходите от продажби в индустрията възлиза
на 9,2 % и е индикация за известно оживление.
Същевременно - съпоставен спрямо ръста в реал-
ната икономика (18 %) и особено в сферата на ус-
лугите (24,2 %), ръстът на приходи от продажби в
индустрията може да се оцени като недостатъчен. 

През 2004 г. намаление на цените спрямо пред-
ходния месец има през март, април, ноември и де-
кември, през останалите месеци на годината има
увеличение на цените. Най-висок е ИЦП през ок-
томври 2004 г., когато увеличението спрямо 2003 г.
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4. Източник: Национален статистически институт, Промишленост, Индекс на цени на производител (1996-
2004). Available from: http://www.nsi.bg/Op/Op.htm, Visited on 24.03.2006.



е с 9,6% , а спрямо януари - с 6,5%, дължащо се в
значителна степен на увеличението на цените в
преработващата промишленост, където това уве-
личение през октомври спрямо 2003 г. е с 9,8%, а
към януари - с 6,7% 

Продължават макар и с по-бавни темпове про-
мените в структурата на произведената продукция
по отношение на собствеността на предприятията.
През 2004 г. 84,1% от продукцията е произведена
от частния сектор, като този дял през 2003 г. е
81,4%. За сравнение през 2000 г. този дял е 74,6%,
а през 1995 г. - само 13,5%.

Относителният дял на частния сектор в прера-
ботващата промишленост през 2004 г. достига
97,1%, в добивната промишленост - 70,9%, а при
производството и разпределението на електричес-
ка и топлинна енергия, газообразни горива и вода -
само 14,3%.

Обобщаващите данни за индустрията към 2004
г. показва, че тя като цяло формира 27 % от прихо-
дите от продажби в реалната икономика и създава
18,5 % от брутната добавена стойност на страната.
Дълготрайните материални активи в индустрията
представляват 33,5 % от дълготрайните активи в
реалната икономика. Заетите в нея са около 22 %
от общия брой на заетите лица в реалната иконо-
мика. Около 90 % от дълготрайните материални ак-
тиви в индустрията са вече частна собственост, а ча-
стните индустриални фирми реализират над 80 %
от приходите от продажби. Като се имат предвид
тенденциите в развитието на индустриалните сек-
тори в периода 2000 - 2004 г., непреодоленият спад
на индустриалното производство в съпоставка с
1990 г. и намаленият принос на индустрията в
брутната добавена стойност, може да се обобщи,
че кризата в индустрията не е преодоляна5.

Зад цифрите безспорно стоят сложни процеси,
протекли и протичащи в българската икономика в
годините на прехода. По-нататък в изложение е на-
правен опит да се откроят онези от тях, които в
най-висока степен са оказали влияние върху състо-
янието на българската индустрия и нейното разви-
тие в последните няколко години.

2. Анализ на основните фактори, обуславя-

щи текущото състоянието на индустрията.

Анализът на основните показатели за развитие

на индустриалния сектор позволява да се изведат,
макар и обобщено, няколко съществени фактори,
оказали и оказващи влияние върху състоянието на
индустрията и конкурентоспособността в нея. Към
тях се отнасят:

А) Приватизационната политика, резултати и
последици от приватизацията в индустрията.

Б) Крайно недостатъчни промени в модела на
българската индустрия.

В) Недостатъчна изграденост на бизнес среда-
та, в която оперират индустриалните предприятия.

Приватизационна политика, резултати и по-

следици от приватизацията в индустрията.

Преструктурирането на собствеността, т.е.
трансформацията на индустриалните фирми от
държавни в частни, несъмнено е процесът, чиято
оценка е силно противоречива6. Към 2005 г. значи-
ми са преди всичко последиците от бавната и нека-
чествено проведена приватизация в индустрията.

Приоритетът на раздържавяването в индустри-
ята (изведен едва в началото на 1993 г., а осъщест-
вяван като реално раздържавяване от началото на
1996 г.) с произтичащите приватизационни форми,
механизми и т.н. не беше вписан в достатъчно яс-
на визия за структурни реформи в националното
стопанство и в частност в индустрията в новата па-
зарна среда. Противоречивите възгледи, а оттук и
недостатъчно добре обмислени програми за
раздържавяване на индустрията доведоха до реди-
ца затруднения, в т.ч. и до невъзможност да се по-
стигне очакваният икономически ефект. Така на-
пример могат да се посочат:

- Бързина в раздържавяването на индустриал-
ните фирми, т.е. т.нар. "икономия на време", чрез
която в голяма степен се блокира процесът на де-
капитализация на фирмите (блокира се приватизи-
рането на доходи) и се раздържавяват фирми в до-
бро състояние.

- Преобладаващ дял на нови отговорни мажо-
ритарни собственици, в т.ч. на стратегически чуж-
дестранни инвеститори, които с разностранния си
потенциал (финансов, технологичен, управленски,
пазарен) могат да стабилизират фирмите и да оси-
гурят нарастващата им конкурентоспособност.

- Достатъчно бързи и добре аргументирани по-
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5. Коректно е да се отбележи, че през 2003 и 2004 г. са налице положителни тенденции, свързани главно с ръст
на приходи от продажби и на експорт на индустриални продукти, но като цяло те не променят общата картина
в индустрията.
6. Стоянов, Д., Йосиф Илиев. Проблеми на ускоряването на приватизацията в индустрията. Финанси, бр. 5/1994,
с. 26-29; Илиев, Йосиф. Преструктуриране на собствеността. Унив. изд. Стопанство, С., 1999; Цветков, Ц..
Преструктурирането и приватизацията на българската промишленост. Миелком, С., 2002.



зитивни промени в такива важни области като:
иновации и инвестиции; човешки ресурси и управ-
лението им; вътрешнофирмени структури, проце-
си и активи; нови продукти и др.

- Трайни тенденции на преодоляване на проце-
са на декапитализация на фирмите (активизиран в
държавните фирми особено след 1995 г.) и на ръст
на приходи от продажби.

Обобщено може да се посочи, че забавената и
бавна приватизация "направи" следприватизацион-
ния период за по-голямата част от индустриалните
фирми "период на битки за оцеляване". Собствени-
ците и мениджмънтът на фирмите трудно намират
противодействие на високите разходи за производ-
ство, ниското качество, лошата дисциплина (във
всички нейни измерения). Управлението на по-го-
ляма част от фирмите стана предимно ситуацион-
но, а целевата им ориентация - краткосрочна.

Крайно недостатъчни промени в модела на

българската индустрия.

Моделът на индустрията в годините на прехода
в изключително висока степен е основан на прием-
ствеността и може да се определи като "тип носе-
ща конструкция"7.

Ограничените възможности на държавата да
промени "картината" в индустрията8 и трансфор-
мирането на държавните фирми в частни при спор-
ни изисквания за съхраняване на предмета на дей-
ност, персонала и т.н. обусловиха следните по-
съществени характеристики на действащия индус-
триален модел:

- относително съхранена секторна структура на
индустрията;

- частично променена размерна структура на
индустрията;

- разнообразни нови собственици на фирмите с
различен потенциал за посрещане предизвикател-
ствата на конкурентоспособността;

- продължаваща (с малки изключения) ресур-
сна ориентация на развитие на индустриалните
сектори и фирмите.

В новата пазарна среда и при функциониране
на българските индустриални фирми в една интер-
национализирана и глобализираща се икономикам
модел с посочените характеристики като цяло не
може да генерира конкурентоспособност и индус-

триален растеж.
Дори след постигнатата макроикономическа

стабилност след 1998 г. няма трайни положителни
тенденции в развитието на по-голямата част от ин-
дустриалните сектори в страната. Оживлението
чрез относително добър ръст на приходи от про-
дажби в отделни сектори след 2001 г. далеч не е
съпроводено с положителни тенденции в рента-
билността, задълженията на фирмите и т.н.

В размерната структура на индустрията е нали-
це положителна тенденция към увеличаване на де-
ла на малките предприятия. Същевременно обаче
много малка част от тях и към 2005 г. са техноло-
гично и продуктово свързани с големи фирми (ме-
стни и дори чуждестранни). Малките предприятия
се отличават не само с ниско равнище на производ-
ствено коопериране, но и с отсъстващо научнотех-
ническо коопериране9. Много нисък е делът на
онези от тях, които имат и следват собствена стра-
тегия на развитие. Управлението им е ситуацион-
но, а перспективите пред голяма част от тях - неяс-
ни.

Новите собственици и мениджмънтът на
фирмите могат да бъдат характеризирани
обобщено в следните групи:

Стратегически чуждестранни инвеститори в
качеството им на нови отговорни мажоритарни
собственици на индустриални фирми.

Притежават фирми от добивната индустрия,
нефтопреработването, производството на химични
продукти, фармацевтичното производство и др. Та-
зи група се отличава с нисък и далеч от очаквани-
ята относителен дял. В същото време в нея са пре-
димно собствениците и мениджмънтът, притежа-
ващи разностранен потенциал (финансов, техно-
логичен, управленски, пазарен). Може да се
твърди, че те успешно осъществяват оздравяване и
стабилизиране на фирмите, провеждат инвестици-
онни и иновативни програми, изграждат съвремен-
ни системи за управление на човешките ресурси и
оптимизират числеността и структурата на персо-
нала във фирмите. Компаниите са предимно голе-
ми, с масов тип на производство. Отличават се с
подобряваща се конкурентоспособност на продук-
тите, а фирмите имат добри перспективи предвид
тенденцията за развитие на масовите стандартизи-
рани производства в страни с "догонваща" иконо-
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7. Дончев, С. Индустриалното преструктуриране и трансформация. С.,сп. БАН, бр. 3/2001, с. 22-27.
8. По същество държавата не се ангажира и не насочи средства за структурни промени в индустрията (държав-
ните фирми) през целия петнадесетгодишен период след 1990 г. Единственият лост, ползван от нея, се ограничи
до поемане на задължения на отделни, целево подбрани фирми.
9. АМСП, Доклад за малките и средните предприятия 2002-2004 г., “Дунав прес”, Русе, 2005.



мика. Нуждаят се от подкрепата на държавата пре-
димно в направлението "подобряване качеството
на бизнес средата", в която оперират.

Представители на българския бизнес (нацио-
налния капитал) като нови мажоритарни соб-
ственици на индустриални фирми.

Притежават предимно дружества с трансфор-
мирана собственост чрез масовата приватизация и
частично чрез касови продажби. Фирмите са от
сектори като: текстил и облекло; фармацевтика;
добивна индустрия; машиностроене; дървообра-
ботване и др. Трудно осъществяват иновационно-
инвестиционни програми. Комбинират нови тех-
нологии и машинен парк с експлоатация на амор-
тизиран машинен парк. Недостатъчни в тези фир-
ми са промените във фирмените структури, осво-
бождаването от неоперативни активи, оптимизира-
нето на персонала, изграждането на съвременни
системи за управление на човешките ресурси.

Фирмите изпитват затруднения при поддържа-
нето на конкурентоспособността. Нуждаят се от
подкрепата на държавата чрез двата вида нейно
влияние - директно и индиректно.

Работническо-мениджърски дружества като
нови мажоритарни собственици на индустриални
фирми.

Тази група заема най-висок относителен дял
сред новите собственици на фирми от индустрия-
та10. Фирмите са преобладаващо малки и средни и
частично големи от всички индустриални сектори.
Отличават се с най-слабо изразена тенденция на
иновационно-инвестиционна активност. Експлоа-
тират амортизиран машинен парк, обуславящ ви-
соки разходи за производство, ниско качество на
продуктите, неатрактивни за пазарите продукти.
Тенденциите към позитивни промени в управлени-
ето, оптимизацията на структури, процеси и дей-
ности са много слабо очертани. Производството
им е свито поради недостатъчна конкурентоспо-
собност на продуктите. Изпитват сериозни затруд-
нения в осигуряването на инвестиционни кредити
и кредити за оборотни средства. Имат трудни и не-
ясни перспективи за развитие. Отражението, което
оказват върху неблагоприятните показатели на ин-
дустриалните сектори като цяло, е силно.

Чужди и местни инвеститори, направили ин-
вестиции "на зелено" в индустрията.

Новоизградените фирми са в перспективни за

страната индустриални сектори. Имат потенциал-
ни, а и реални конкурентни предимства, свързани
със съответни суровини, работна сила, пазари. От-
личават се с конкурентоспособност, основана на
доближаване до европейските стандарти в управ-
лението и успешно използване на българските раз-
личия в ресурси, които са с конкурентно предим-
ство.

Специално внимание в студията заслужава из-
ведената характеристика за ресурсна ориентация
на индустрията. Ако изходим от постановката за
три етапа на икономическо развитие, обособени от
гледна точка на възможностите за растеж, тези ета-
пи съответно са:

- ресурсно обусловен (или ориентиран) етап на
развитие;

- инвестиционно ориентиран етап на развитие;
- иновационно ориентиран етап на развитие.
Твърдението, че българската индустрия

продължава да се намира в първия етап, без да се
абсолютизира и да се отнася до всички фирми, оз-
начава, че растежът се генерира предимно от
първичните фактори на производство. Сравнител-
ните предимства на първичните фактори (респ. на
евтините ресурси) обаче силно намаляха и тази
тенденция е трайна. По същество евтин ресурс в
България продължава да бъде единствено работна-
та сила, а това вече води повече до негативни ефек-
ти, отколкото до приноси към конкурентоспособ-
ността. Дори и оптимално да се оползотворяват ре-
сурсите, добавената стойност в продуктите е нис-
ка, конкурентоспособността и растежът са спорни.
Това е така и защото индустриалните страни, с ко-
ито българските предприятия се конкурират на па-
зарите, се намират в третия "иновационноориенти-
ран етап на развитие", а малка част от тях - във вто-
рия "инвестиционноориентиран етап на разви-
тие"11. Двата по-висши етапа на развитие на инду-
стриите осигуряват условия за висока конкуренто-
способност и източници за устойчив растеж.

Индустрията като цяло не може да навлезе
бързо в по-висшите етапи на развитие, вкл. и по
обективни причини. Подобна цел не е реалистич-
на, но е възможна политика (и на държавата, и на
бизнеса), чрез която: първичните фактори "да ра-
ботят" все по-добре; технологичното развитие чрез
внедряване на новости отвън да бъде все по-актив-
но; в страната постепенно да се генерират инова-
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2004.
11. Havlik, P., Restructuring and Industrial Competitiveness of CEECs, 2004, p. 93.



ции в техника, технологии, продукти, човешки ре-
сурси, управленски практики. Това означава по
същество да се положат основите на икономиката
(в частност на индустрията) на знанието и позна-
нието. В този съществен кръг от задачи държавата
има важна роля, а тя разполага с инструменти за
действена подкрепа на прехода на индустрията
(респ. фирмите) към по-висшите етапи на разви-
тие12. Чрез създадената и поддържана макроико-
номическа стабилност, развитието на пазарните
отношения, частичното привличане на чуждест-
ранни инвестиции и т.н. държавата полага част от
необходимите усилия в тази област, но като цяло
нейната икономическа и в частност индустриална
политика не активизира в необходимата степен на-
влизането на фирмите в тези етапи на развитие.

Недостатъчна изграденост на бизнес среда-

та, в която оперират индустриалните предпри-

ятия.

Сред разнообразието на конкурентообразува-
щи фактори важно място заема качеството на биз-
нес средата (обща и конкретна), в която функцио-
нират фирмите от индустрията. Нещо повече - счи-
та се, че качеството на бизнес средата заедно с ка-
чеството на фирмения мениджмънт и неговите
стратегии за справяне с конкурентния натиск са
основни фактори на конкурентоспособността.

В сравнение с нормалните пазарни икономики,
общата бизнес среда в България се характеризира
все още с недостатъчна пазарна изграденост и е
недостатъчно стабилна. Този извод, съдържащ се
както в изследователски разработки, така и във фо-
руми и документи на сдружения на българския
бизнес, продължава да е валиден и към 2005 г. Раз-
бира се, не бива да се подценяват усилията в тази
насока през последните три години. Без да се
твърди, че има осезаем напредък в провежданата в
страната индустриална политика, налице са поло-
жителни тенденции в редица компоненти на биз-
нес средата, т.е. налице е процес на подобряване на
нейното качество, а като последица от това е и
настъпилото оживление в редица индустриални
сектори.

В принципен план има основания да се изведе
постановката, че иновирането на (в) индустрията е
ключово средство за преодоляване на кризата и за
осигуряване на конкурентни предимства. То
включва иновациите в технологии и техника на

производство, в човешки ресурси и тяхното управ-
ление, в управлението на качеството и разходите, в
цялостното управление на фирмите и в крайна
сметка в продуктите13. Това разбиране извежда от-
говорности и ангажименти на двете страни -
държавата и нейните органи и институции и соб-
ствениците, мениджмънта и персонала на индуст-
риалните фирми. Във връзка с това може да се
твърди, че иновациите обхващат дори политиката,
подходите, механизмите и подкрепящите инстру-
менти на държавата към индустрията, както и по-
литиката, подходите, механизмите и действията на
фирмите, респ. на техния мениджмънт.

Ролята на държавата за ускоряване на инова-
тивните процеси в индустрията не бива да се абсо-
лютизира или преекспонира. Определено става ду-
ма за влияние на държавата върху средата, в която
оперират фирмите, влияние, чрез което системно и
целенасочено се подобрява качеството на бизнес
средата. Няколко са опорните точки за разшифро-
ване влиянието на държавата в посока на осигуря-
ване на конкурентни предимства в индустрията:

Първо - правителствата не създават конкурен-
тоспособни индустриални фирми, а това го правят
самите фирми и бизнесът, които обаче непремен-
но се нуждаят от партньорство с държавата;

Второ - добрата правителствена политика е та-
зи, която: моделира и осигурява среда, в която фир-
мите успешно могат да поддържат и осъвременя-
ват конкурентните си предимства; подтиква бизне-
са да навлиза в нови индустриални сфери; стиму-
лира бизнеса да динамизира и модернизира индус-
трии и производства;

Трето - държавата чрез правителствената поли-
тика оказва директно и индиректно влияние върху
конкурентоспособността и растежа в индустрията,
при което преобладаващо е индиректното влияние,
обхващащо системно подобряване на всички ком-
поненти на бизнес средата, в която оперират фир-
мите (законодателна и политическа среда; иконо-
мическа среда; научно-техническа среда; социална
и демографска среда; административна среда и
др.);

Четвърто - директното влияние на държавата
върху ускоряването на темпа на иновиране в инду-
стрията се свързва с нейната пряка роля да стиму-
лира иновациите чрез инвестиране от нея в създа-
ването и/или осъвременяването на такива "фактор-
ни условия на конкурентоспособността" като: об-
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лята на самия бизнес и този кръг задачи са негова първостепенна отговорност.
13. Van Ark, B., The Renewal of the Old Economy: An International Comparative Perspective, October 2001, p. 37.



разование и обучение; наука и технологии; инфра-
структура и логистика; информация и информаци-
онни технологии.

Тези опорни точки могат да бъдат ориентири
при разработването и провеждането на индустри-
алната политика на страната.

Акцентът върху ролята на държавата за прелом
в развитието на индустрията не влиза в противоре-
чие с разбирането, че първостепенна отговорност,
а оттук и първостепенна задача за повишаване на
конкурентоспособността имат фирмите - респ.
техните собственици и мениджмънт. Същевремен-
но част от натрупаните проблеми в индустрията
несъмнено са в "малкото държавност", т.е. в оттег-
лянето на държавата и нейните институции от
присъщите й в пазарни условия функции14. Без тук
да разшифроваме функциите, ще синтезираме ре-
дица "липси" във взаимодействието с бизнеса:
"държавата - реален партньор на индустриалния
бизнес"; "държавните институции - отговорни за
икономическия уют и правен ред"; " подкрепата за
бизнеса и фирмите - по ясни, прозрачни и справед-
ливи механизми и правила" и т.н.

Оттеглянето на държавата от индустриалния
сектор в България се реализира в годините на пре-
хода в силно изкривен вид (прехвърляне върху но-
вите собственици на фирми включително и на
функции, присъщи на държавата; нарушения в не-
обходимото равнопоставено третиране на фирмите;
липса на ясна визия за развитието на индустрията и
неефективна индустриална политика поради неус-
пешно интегриране в нейното разработване и про-
веждане на индустриалните бизнес среди и т.н.).

Разбира се, трябва да се оценят положително
промените във взаимодействието с представители-
те на индустриалния бизнес в последните две - три
години, които - макар и частични, са израз на на-
растващо разбиране на общите отговорности за
състоянието и перспективите на българската инду-
стрия.

3.Фирменото управление на индустриалния

бизнес.

В "Доклада за конкурентоспособността на
българската икономика"15, изготвен от Центъра за
икономическо развитие (ЦИР) за 2002 г. факторът
"фирмено управление"  се разглежда като основна
предпоставка за повишаване на конкурентоспо-

собността на българските фирми и върху него се
поставя основният акцент. В областта на фирмено-
то управление са установени множество проблеми
и като цяло се дава ниска оценка на този индикатор
в сравнителен план. Негативни характеристики са
идентифицирани по линия на:

- ниското ниво на разпространение на системи-
те за стандартизация (ISO) и на системите за уп-
равление и контрол на качеството; прилагането на
добра производствена и лабораторна практика;
спазването на изискванията за екологичност на
произвежданите изделия, особено по отношение
на изискванията за опаковките;

- неразпространение на обучението като оби-
чайна практика в предприятията;

- липса на системи за оценка на реалния трудов
принос на заетите, което създава проблем с обек-
тивността на системата на заплащането;

- ниска степен на използване на компютризира-
ни системи за управление на производството и
проектиране на дизайна на изделията;

- неутвърдеността все още на маркетинговата
концепция като водеща при управлението на биз-
неса;

- липсата на достатъчно висококвалифицирани
висши мениджъри, обучавани в първокласни биз-
нес училища и/или с натрупан практически опит;

- в допълнение към така идентифицираните
проблеми трябва да се добави и важната характе-
ристика, широко наблюдавана в организационната
култура в българските фирми, а именно конфрон-
тацията на интересите между изпълнителски и уп-
равленски персонал. Работниците и управляващи-
те нямат нагласата и отношението, че "работят в
един отбор"16, като положителни характеристики
на предприемачеството и мениджмънта в българ-
ските предприятия, откроени в наличните изслед-
вания, могат да се изброят следните:

- стремеж към разработване и налагане на ди-
зайн на произвежданите изделия;

- контрол върху международната дистрибуция;
- наличие на известен опит в международния

маркетинг17;
- поставяне на акцент и постигане на успехи по

отношение на развитието на взаимоотношенията с
клиенти и доставчици (за динамичните фирми);

- бързината на доставката (за динамичните
фирми).
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В допълнение към положителните характерис-
тики на предприемачеството и мениджмънта в
българските фирми могат да се посочат и основни-
те условия, които благоприятстват формирането на
конкурентни предимства от страна на българските
фирми, включително индустриалните: наличие на
евтина работна ръка; наличие на висококвалифи-
цирани специалисти в областта на информацион-
ните и комуникационните технологии (ИКТ), в ре-
зултат на добре развитото българско образование в
областта на точните и математическите науки; до-
бре квалифицирани инженерингови специалисти в
някои индустрии.

Освен изброените слабости, общи за предпри-
емачеството и фирменото управление в български-
те предприятия, могат да се идентифицират и мно-
жество различия в оценката за състоянието на
предприемачеството и мениджмънта - съответно
за групата на малките и средните предприятия
(МПС) и групата на големите предприятия (ГП).

Проблеми на управлението на малките и

средните предприятия.

Основният проблем тук е свързан със състоя-
нието на българските малки и средни предприятия,
голяма част от които са със   статут на едноличен
търговец и тяхното поведение е свързано преди
всичко с оцеляването, а не с развитието. Направе-
ният анализ показва конкретно проблеми, изложе-
ни по-долу:

- Ограничените ресурси на малките и средните
предприятия  и все още малкият им опит в управ-
лението в условията на конкурентна пазарна среда.
Налице е остра нужда от прилагане на информаци-
онни технологии в управлението.

- Огромната част от малките и средните пред-
приятия  се управляват от предприемачи - собстве-
ници, с произтичащите от това: липса на професи-
онално управление; субективизъм и волунтаризъм.
Тоест, управлението на малките и средните пред-
приятия  в много голяма степен е функция от пер-
сонална характеристика на предприемача-собстве-
ник.

- Голямата част от предприемачите-собствени-
ци, които са и мениджъри, се основават много по-
вече на своята крива на опита и на интуиция, от-
колкото на професионални подходи и методи за
формиране на конкурентно поведение.

- В малките и средните предприятия  липсва

набор от методи и форми на управление, които да
използват техните специфични характеристики и
ресурси, а и огромната част от техните собствени-
ци-мениджъри все още нямат афинитет и мотива-
ция за придобиването на такива. Обучението на
предприемачите и мениджърите на малките и
средните предприятия все още не е адекватно, а и
самите те нямат голямо желание да бъдат обучава-
ни.

- От една страна, липсата на общопризната
теория на растежа на малките и средните предпри-
ятия , а от друга - на специфични познания и уме-
ния за растежа в българската бизнес действител-
ност задържа растежа на МСП или го прави некон-
курентен по отношение на чуждите фирми.

- Липсват познания и умения за прехода от
предприемачески към професионално управлявана
фирма, включително по отношение на:

- процеса на стратегическо управление. Този
процес в малките и средните предприятия се раз-
личава твърде много от този в ГП и е характерен с
голямата си неформалност; използването на не-
стандартни методи; недостатъчната ресурсна оси-
гуреност (финанси, познания и умения)18;

- организационните структури на управление
(ОСУ). Докато в по-малките предприятия те са
неформални или са от линеен тип, то в средните
предприятия най-често те не отговарят на
поведението (стратегията) на фирмата и често
имат задържащ ефект (недобри комуникации
между нивата и звената; слаба обратна връзка).

- Организационна култура. Поради изтъкнатия
факт, че огромна част от МСП са предприемачески
управлявани, в тях доминира "културата на пред-
приемача" - т. е. неговите ценности, очаквания и
намерения. Едва при интензивния растеж на МСП
може да се наблюдава преход от предприемаческа
към организационна култура, макар че този процес
е повече стихиен, отколкото управляем.

- Връзката "Стратегия - организационна струк-
тура на управление - организационна култура". На
практика това основно взаимоотношение и съот-
ветствие във фирмата може да се наблюдава при
средните и големите фирми19. Характерно за него
е, че стратегията, представена на практика от "ли-
нията на поведение на предприемача", изпреварва
оперативната стратегия и организационна култура
и поради това тя често не е подкрепяна от тях.

- Един основен проблем на българските пред-
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приемачи е нежеланието, а може би и неумението
им да делегират и да предоставят част от собстве-
ността си и на мениджърите при прехода от пред-
приемачески към професионално управлявана
фирма.

- С изключение на бързорастящите (динамич-
ните) фирми, растежът като цел рядко фигурира
във фирмените стратегии на българските предпри-
емачи, доколкото такива стратегии съществуват.

- Дори динамичните предприемачи, които по
дефиниция регистрират значим растеж и следова-
телно по-висока конкурентоспособност, са управ-
лявани от неразвити управленски екипи, съставени
от малък брой мениджъри. Поради това при тях
могат да се очакват потенциални бъдещи проблеми
в управлението по отношение на недостатъчност-
та на такъв персонал. Дори тези предприемачи, ко-
ито трябва да се разглеждат като потенциални дви-
гатели на икономически растеж, в българските ус-
ловия разчитат главно на стратегии, основани на
неустойчиви конкурентни предимства - ниска це-
на; икономия от мащаба; трудопоглъщащи техно-
логии (както бе показано по-горе).

Идентифицираните дотук основни проблеми
на българските предприемачи, мениджъри в мал-
ките и средните предприятия  показват ниското ни-
во на професионален мениджмънт и съответно
слабия му принос (основната вътрешнофирмена
причина) за конкурентно поведение в една дина-
мична бизнес среда. От друга страна, липсата на
адекватна нормативна и институционална подкре-
па намалява конкурентоспособността на българ-
ските промишлени предприятия.

Проблеми на управлението на големите

предприятия.

В редица публикации се подчертава опасност-
та от подценяване ролята на големите предприятия
и необходимостта от тясно взаимодействие и
допълване в дейността на малките и средните
предприятия,  от една страна, и големите предпри-
ятия, от друга20. Затова проблемите на малките и
средните предприятия следва да се разглеждат в
паралел с тези в големите предприятия, тъй като

много от предизвикателствата изискват техните
съвместни отговори.

В групата на ГП могат да се идентифицират
различни подгрупи като: приватизирани ГП; не-
приватизирани ГП (включително природни моно-
поли); ГП, неподлежащи на приватизация; някои
природни монополи и ГП, оставащи държавни,
важни за сигурността на страната. Тук ще бъдат
разгледани основно приватизираните (по различни
способи) ГП, тъй като те представляват мнозин-
ството от предприятията в тази група.

- Една от основните слабости в управлението
на ГП е липсата на научно-изследователска и
развойна дейност (НИРД, R&D) в много от тях или
нейното незадоволително действие, както показват
редица изследвания. Важна причина за това състо-
яние е и липсата на адекватна информация за изис-
кванията на клиента (лоша комуникация на отдел
НИРД с отдел "Маркетинг" и отдел "Производ-
ство" и оформянето на т.нар. "бермудски
триъгълник" в ГП21. Различията в интересите на
тези отдели и начинът на отчитане (признание) на
техните резултати често водят до големи противо-
речия и дори конфликти.

- Неадекватните организационни структури на
управление. Най-често те са от функционален или
линейно-функционален тип, ориентирани към се-
рийно или масово производство, но не и към гене-
риране и комерсиализация на иновации. Самата
централизация и специализация на дейността,
многочислеността на звената, дългите съгласува-
ния между отдели и управления не позволяват по-
явата на т.нар. "спонсори" на нововъведенията, ка-
квито би трябвало да бъдат направленията марке-
тинг, НИРД, финанси, човешки ресурси. За съжа-
ление, у българските крупни предприятия почти не
се използва опитът на водещи чужди предприятия,
които финансират рискови проекти (рисково под-
хранване) на иновативни малки и средни предпри-
ятия чрез техните "spin-off" (рискови) фирми до
комерсиализацията на нововъведенията в тях и
"предаването" на продуктите обратно към крупни-
те предприятия за серийно производство.

- Не са доизяснени и регулирани взаимоотно-
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шенията между собствениците (акционерите) и
мениджърите, които често имат опортюнистично
поведение. В случая на АД (включително от хол-
дингов тип) със силно разпръсната собственост се
наблюдават ситуации и ефекти, обратни на описа-
ните в класическата теория на фирмата. В някои
АД мениджърите имат поведение с по-дългосро-
чен хоризонт (капитализация на активите, повиша-
ване цената на акциите) за разлика от акционерите -
много от тях пенсионери, чакащи дивиденти в
краткосрочен план.

- Стил на ръководство. Все още преобладава-
щият стил на ръководство е предимно централизи-
ран и оперативно насочен, вместо стратегически.
Голяма част от топ мениджърите нямат познания и
опит в идентифицирането на корпоративните ино-
ватори и предприемачи и тяхното мотивиране и
промоция (например чрез вграждането на проект-
ни контури в съществуващите функционални и ли-
нейно - функционални структури). Често стилът е
с технократски уклон без нужното внимание към
хората.

- Организационна (фирмена) култура. Известна
е катализиращата роля на организационната култу-
ра върху фирмената дейност - в частност върху
корпоративното предприемачество, на основата на
ценности  като: ориентация към новото; толерант-
ност към различните гледни точки; поемане на
риск и отговорност. В редица български фирми се
наблюдава една смесица от прагматично обуслове-
ни ценности като: изпълнителност и лоялност, от
една страна, и, от друга, важни фактори за пред-
приемаческата активност като: творчески и анали-
тични умения, инициативност и поемане на риск и
отговорност. Като цяло може да се обобщи, че го-
лемите предприятия като АД (включително от хол-
дингов тип) в момента се намират на пътя на "на-
миране на себе си" в хода на извършващото се пре-
структуриране и корпоратизация на управлението;
на търсенето на нови подходи, методи и форми на
управление. Крайната цел е формирането и
поддържането на ефективно конкурентно поведе-
ние в динамична и турбулентна бизнес среда.

Заключение.

Анализът и оценката на структурата и управле-
нието на индустриалния бизнес през периода
2000-2004 г. дават възможност за някои обобщава-
щи изводи:

1. Извършените приватизационни дейности не
допринесоха за получаването на очаквания финан-
сов ресурс, който трябваше да се  използва за раз-
витието на индустрията.

2. Българската икономика,  независимо от голе-
мите затруднения, през последните няколко години
показва постепенно нарастване на показателите в
основните за страната отрасли и производства.

3. От позицията на достигнатото равнище на
развитие трябва да се разработи стратегия за  по-
нататъшното "догонване ".
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В съвременните компютърни информацион-
ни системи изборът на база данни е само

част от необходимото проучване, за имплементи-
ране на приложение с бази данни в Web. Все още
съществува необходимостта от избор на другите
два компонента - Web сървър и сървъра за прило-
жения (Web Application Server). Системата за уп-
равление на бази данни представлява набор от ин-
струменти за управление на данни в определен
формат. Има едно нещо, което всички системи за
управление на бази данни включват - машината за
бази данни. Машината за бази данни (database
engine) е приложението, като например Microsoft
Access или Oracle, което обработва данните в база-
та данни. Тя е основата на системата за управление
на бази данни. Обикновено тази система е или
обектно ориентирана, или релационна. Обектно
ориентирана система, която добива популярност,
все още не е налична за повечето настолни PC. 

Базите данни осигуряват невидимата, но ос-

новна, същинска функционалност на съхраняване-
то на данни и тяхната манипулация. По-голямата
част са релационни, много използват SQL като ос-
новен език, и при повечето достъпът се осъществя-
ва чрез ODBC (Open Database Conuectivity). В на-
стоящия материал ще представим функционал-
ността и предимствата и недостатъците на някои
от най-разпрастранените технологии и в частност
такива за създаване на банкови компютърни ин-
формационни системи.

Релационните бази данни.

Релационната база данни е съставена от табли-
ци. Всяка таблица съдържа редове с информация
за всеки съхранен в нея обект. Редът съдържа дан-
ни за един отделен обект и е съставен от колони с
информация, която описва този обект. Всеки файл
на базата данни може да съдържа множество таб-
лици и всяка таблица може да съдържа множество
колони. Една или множество таблици могат да
бъдат достъпени и чрез изглед (view). Изгледът е
логическо подмножество на таблица или комбина-
ция от таблици. Той дефинира различен начин за
достъп, или разглеждане, на данните от таблицата,
но самият той не съдържа данни. Позволява по-на-
татъшни логически връзки между таблиците, без
да се създава второ копие на данните. След като ре-
лационните бази данни стават популярни, възник-
ва нуждата от стандартен език за операции с дан-
ни. Отговорът е SQL (Structured Query Language,
език за структурирани заявки). Постепенно SQL
прераства в многофункционален език за работа с
бази данни с управляващи конструкции за: създа-
ване, промяна и изтриване на данни; дефиниране
на данни (таблици, колони); защита на достъпа до
елементи от бази данни чрез работа с групи и ин-
дивидуални потребители; операции за управление
на данните като създаване на архивни копия, бло-
ково копиране и актуализация; и, най-важното, об-
работка на транзакции. Общата форма на SQL се
нарича ANSI-SQL, но всеки производител на
СУБД има собствена реализация на SQL. B SQL
сървъра на Microsoft, който е една от клиент-
ско/сървърните релационни СУБД, е реализиран
"диалект" на SQL с име Transact/SQL, докато SQL
на Oracle се нарича PL/SQL. Но фактически всич-
ки комерсиални (релационни) продукти за бази
данни разбират SQL, въпреки че повечето също
имат и собствени специални "диалекти". Това оз-
начава, че за по-голямата част заявките за базата
данни, разработени за използване с точно опреде-
лена база данни, са преносими от един продукт
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или инструмент до друг. SQL кодът, написан от
програмист, използващ настолни бази данни, като
Microsoft Access, могат да бъдат използвани на си-
стема, с инсталирана корпоративна база данни, ка-
то Oracle, без съществени промени. Освен това
SQL се използва не по-малко от езици като Java,
C++ и други поради възможностите, които предос-
тавя в областта на работата с данни и управление-
то на бази данни. 

Един от най-често използваните диалекти на
SQL е PL/SQL. Той се използва в управлението и
работата с бази данни от Oracle и е процедурен
език с разширения към SQL. Основната му цел е да
комбинира език за бази данни с процедурен про-
грамен език. Основната част в PL/SQL се нарича
блок, който от своя страна се дели на три части:
декларативна, изпълнима и за построяване на из-
ключения. Понеже PL/SQL позволява смесването
на SQL декларации с процедурни конструкции, е
възможно PL/SQL блоковете и подпрограмите да
се групират със SQL частите преди изпращането
им до Oracle сървъра за изпълнението им. Без
PL/SQL Oracle трябва да създава процес за всяка
SQL декларация поотделно, в мрежова среда, като
това може да повлияе на потока на трафика и да за-
бави неимоверно времето за отговор. PL/SQL бло-
ковете позволяват единствена компилация и съхра-
няване във форма за изпълнение за подобряване
времето на отговор PL/SQL програма, която е запа-
зена в базата данни във форма за компилация, и чи-
ето извикване става чрез името й, се нарича запа-
зена процедура. PL/SQL запазена процедура, която
се стартира безусловно в резултат от изпълнението
на INSERT, UPDATE или DELETE част, се нарича
тригер.

Transact-SQL е процедурен език, използван и
при Microsoft SQL Server и при Sybase SQL Server
системите. Това е програмен език, снабден с всич-
ки способности, който драматично разширява си-
лата на SQL. Този език осигурява на програмисти-
те широк спектър от възможности. Системните за-
пазени процедури, които намаляват сложността на
много операции, се справят с добавяне на потреби-
тели или автоматично генериране на HTML Web
страници. Докато SQL осигурява общ синтаксис за
разработване на заявки, все още съществува необ-
ходимостта от протокол, който може да приема то-
зи стандартен синтаксис, да го превежда на естес-
твен за процедурни извиквания език и в действи-
телност да извършва заявката. Open Database Con-
nectivity (ODBC) стандартно осигурява абстрактен
слой между приложния интерфейс и базата данни,

който ефективно скрива разликите и странностите
на всяка специфична база данни. ODBC и SQL
имат поддръжката на всяка основна софтуерна
компания в света, включително Microsoft, Sun и
IBM. 

ODBC, съкращение от Open DataBase Connec-
tivity (конективност между отворени бази данни) е
един от най-популярните интерфейси за бази дан-
ни на РС съвместимите компютри и бавно завоюва
позиции и на другите платформи. ODBC предоста-
вя функции за операции над бази данни от език за
програмиране включително добавяне, модифици-
ране и изтриване на данни, намиране на различни
параметри на базите данни, таблиците, виртуални-
те таблици и индексите.

Всяко приложение, поддържащо ODBC, се
състои от следните логически слоеве: 

- приложение;
- интерфейс към ODBC;
- диспечер на драйверите;
- драйвер и източник на данни.
Слоят "приложение" осъществява потребител-

ския интерфейс и изчислителната част на програ-
мата и е написан на език като Java, Visual Basic или
C++. Приложението използва функциите за работа
с ODBC от интерфейса за ODBC. Диспечерът на
драйверите е част от ODBC на Microsoft. Той уп-
равлява наличните драйвери, зарежда необходи-
мия драйвер, насочва извикванията към него, пред-
оставя информация за драйвера на приложението.
Тъй като една програма може да взаимодейства с
база данни, диспечерът на драйверите се грижи
всяка СУБД да получава съответстващите й извик-
вания и данните от базите да бъдат безпроблемно
предавани на приложенията Драйверът е компо-
нент, който съответства на конкретната база данни,
например драйвер за Access, за SQL Server или
Oracle. В интерфейса към ODBC има набор от
функции като SQL заявки, управление на свързва-
нето, запитвания за информация относно бази дан-
ни и др. Изпълнението им се осъществява именно
от драйвера. За някои бази данни той трябва да си-
мулира изпълнението на функции, които не се
поддържат пряко от съответната СУБД. Всъщност
работата на драйвера се състои в изпращането на
заявки към базата, получаването на данни и пре-
пращането им към приложението. За бази данни в
локални мрежи или Internet драйверът също така
управлява мрежовия обмен. В контекста на ODBC
източникът на данни може да бъде СУБД или про-
сто набор от файлове върху твърд диск. 

Основната част от ODBC система е драйверът,

“БИЗНЕС ПОСОКИ”52

Компютърни информационни ...



за който стана дума по-горе и който всъщност
осъществява обмена с базата от данни. ODBC не
изисква драйверът да поддържа всички функции
на интерфейса. Вместо това са дефинирани нива
на съвместимост с ODBC по отношение на про-
грамния интерфейс и синтаксиса на SQL заявките.
Единственото изискване е, когато драйверът отгова-
ря на някакво ниво на съвместимост, да поддържа
всички функции от това ниво независимо от това
дали те са включени в СУБД. Драйверът трябва да
емулира ODBC функциите, които не се поддържат
от използваната СУБД по такъв начин, че за интер-
фейса към ODBC реализацията на СУБД да няма
значение. Приложенията използват функции от про-
грамния интерфейс като SQLGetFunctions и
SQLGetInfo за получаване на информация за
поддържаните от драйвера функции.  

Връзка на интерфейсните елементи с

релационните бази данни.

Модулът Win32 - ODBC стана стандарт за
свързване на Win32 приложения към различни
програми за бази данни [1]. Той, както и другите
ODBC приложения, се свързват към базата данни
чрез DSN име. Това е стандартен начин за комуни-
киране с всички бази данни, който се изисква от
ODBC, за да може да се работи с много и различни
машини за бази данни. DSN съдържа общ набор от
информация, която всички бази данни трябва да
предоставят, затова е необходимо създаването на
DSN име преди свързването на дадена програма
към база данни [1]. 

Стандартният достъп до релационни бази от
данни е важен и за програмите на Java, тъй като те
по природа не са монолитни, съдържащи всичките
си данни приложения. Те са модулни и се нуждаят
от външни бази от данни, от които четат, обработ-
ват и записват обратно данни, които после да бъдат
използвани от други аплети. Монолитните прило-
жения могат да си позволят собствени схеми за
съхраняване на данните, но пресичащите граници-
те между операционни системи и платформи апле-
ти трябва да използват отворени стандартни схеми
за достъп. JDBC (Java Database Connectivity,
Връзка на Java с бази данни) на Java Enterprise е
първият междуплатформен и поддържащ много
СУБД програмен интерфейс за използване на бази
от данни от програми на Java. От гледна точка на
разработчика JDBC е първият стандартизиран ме-
тод за интегриране на Java с базите от данни. JDBC
е набор класове и методи за взаимодействие на
програми на Java с източници на данни. Той е ба-

зиран на X/Open SQL Call Level Interface (CLI),
както и ODBC, за да се приеме лесно от разработ-
чици и потребители. ОDBC е интерфейс на С към
СУБД, поради което не е толкова лесно да бъде
прехвърлен на Java, затова JDBC следва концепци-
ите, заложени в ODBC, но едновременно с това е
програмен интерфейс, напълно съвместим и едно-
типен с останалите програмни интерфейси за Java
и на места предлага по-прости за използване реше-
ния от ODBC.  В JDBC е дефиниран набор класо-
ве и методи за взаимодействие със СУБД. В про-
грамата на Java се отваря връзка към базата данни,
създава се обект-заявка, SQL заявката се препраща
към СУБД чрез този обект и се получава резулта-
тът, както и допълнителна информация. Обикнове-
но класовете от JDBC и приложението на Java се
намират на клиентския компютър. Те също така
могат да бъдат заредени от мрежата. За да се нама-
ли загубата на време, по-добре е класовете на
JDBC да са инсталирани при клиентската част.
СУБД и източникът на данни обикновено се нами-
рат на отдалечен сървър. Приложението и JDBC
осъществяват взаимодействие на клиентската ма-
шина, а драйверът се грижи за обмена с базата от
данни по мрежата. 

Данните могат да съставляват съдържанието на
страницата или да определят как ще изглежда тя,
но каквато и да е дейността им, те са основната
част от нея. Ако изграждате Web страница около
хранилище на данни, то за да промените страница-
та си, ще трябва сами да промените данните. Иде-
ята на ADO (Active Data Objects) - да предоставят
общ набор програмни интерфейси на хранилищата
на данни, защото трябва да има само един начин за
достъп до данните. Идеята не е нова, тя взема най-
доброто от съществуващите технологии за достъп
до бази данни и ги обединява в една технология,
която да отговаря на съвременните и бъдещи изис-
квания. Възможността да се справи с бъдещите из-
исквания е особено важна. Много други техноло-
гии, като DAO и ODBC, са съвсем подходящи за
използване от много приложения, но развитието на
интернет поставя проблеми пред тях. ADO са ком-
поненти, които позволяват да се работи с базите
данни. Може да се използват както за да си напра-
ви Web страница, базирана на някакви данни, така
и за да се изгради изцяло интерактивен сайт за
електронна търговия, например.

Разликата между OLE DB и ADO.

Както се спомена по-горе, ODBC е Application
Programming Interface (API - приложен програмен
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интерфейс), който позволява достъп до релацион-
ни бази данни, като Access и SQL. Тъй като ODBC
e API, за много npoграмисти особено за тези на
Visual Basic тя изглежда трудна за употреба.
Remote Data Objects (RDO - отдалечени обекти с
данни) са ActiveX обекти, които стоят в ODBC и
предоставят всички възможности, осигурявани от
ODBC, но в лесна за използване форма. 

OLE DB е базовата технология, която служи за
интерфейс между програмите и източника на дан-
ни. Системата е доста заплетена и се използва са-
мо от програмистите на С и C++. ADO, както пред-
полага името, представляват съвкупност от
ActiveX обекти, които предоставят лесен достъп
до OLE DB. Следователно можем да приравним
OLE DB c ODBC и ADO c RDO. Въпреки че
Microsoft създават нова технология за достъп до
данни, те не отписват автоматично старите. Идеята
на OLE DB е не да премахне съществуващите тех-
нологии, а да ги доразвие. 

OLE DB и ADO ca проектирани да осигуряват
достьп до хранилище на данни, а не до бази от дан-
ни. Въпреки че базите данни все още са най-раз-
пространената форма на съхранение на данни, не е
задължително те да съдържат всичките ви данни.
Системите за обмен на съобщения се използват
широко за съхранение на данни; започват да се по-
явяват и Directory Services (директорийни услуги),
които съдържат данни за потребителите, машини-
те и т.н. Web сървърите съхраняват огромни обеми
информация. Списъкът може да бъде продължен,
така че се появява необходимостта от съществува-
нето на начин за достъп до всички тези различни
типове данни. Другата причина за предпочитането
на OLE DB и ADO е развитието на интернет при-
ложенията и динамичната структура на мрежата.
Старите методи за достъп до данни не са проекти-
рани да обработват данни, когато не са постоянно
свързани с източника им. OLE DB и ADO са създа-
дени да превъзмогнат това - те осигуряват несвърза-
ни набори от записи.

Видове бази данни за Web.

Тъй като по-голямата част от базите данни
имат почти едни и същи характеристики - релаци-
онни са, достъпът до тях се осигурява чрез ODBC
(или чрез някои от разновидностите му - JDBC и
OLE DB, в зависимост от приложението), езикът за
заявки е SQL (или негов диалект). Затова от гледна
точка на изграждането на Web база от данни има
някои различия между възможните избори на бази
от данни, които не се отнасят до платформа, цена и

представителни характеристики. 
Като цяло базите данни могат да бъдат разделе-

ни на две категории: настолни (desktop), за малко
потребители, и корпоративни (enterprise), за много
потребители, каквито са например базите данни на
банковите компютърни информационни системи.

1. Настолни бази данни.

Настолните бази данни обхващат тези, които
могат да работят на едни от най-известните опера-
ционни системи: Dos, Windows или Macintosh. По
принцип те не се справят добре при почече от пет
или десет потребителя едновременнo, но не са
скъпи и са значително по-опростени в сравнение с
инструментите от корпоративно (enterprise) ниво.
Тази фамилия от инструменти е най-подходяща за
малки интранет приложения в работна група или
на ниво отдел, с нисък трафик на интернет сайто-
ве, и като разработване на платформи за по-слож-
ни приложения. Microsoft Excel и ASCII файловете
не са бази данни сами по себе си, но често се из-
ползват като такива, особено от начинаещите по-
требители и малкия бизнес. Текстовите файлове
често се използват като източник на информация
или са въведени в "истинския" продукт с база дан-
ни. За оставащите три бази данни е важно да отбе-
лежим, че всички са релационни бази данни с
възможност за използването им и за изграждане на
приложения, и за развитието им. Те са и не много
скъпи, цените им варират между $200 и $250 в за-
висимост от функциите им.

2. Корпоративни бази данни.

Корпоративните бази данни са значително по-
мощни, сложни и обикновено скъпи. Те могат да
поддържат хиляди, дори стотици хиляди потреби-
теля едновременно. Голяма част от тях имат слож-
ни собствени разширения към SQL, за да предста-
вят съхраняване и разработване на огромен брой
приложения. Те са основно релационни бази дан-
ни.  Днес бизнес информацията се съхранява чрез
някоя от водещите системи за бази данни на компа-
нии като IBM, Oracle, Informix или Sybase.
Всъщност всички те са прорелационни бази дан-
ни от корпоративно ниво, както вече стана ясно
по-горе.

SQL сървър.

В началото, когато Microsoft реши да навлезе в
пазара на бази данни, тяхната разработка в тази об-
ласт - SQL Server, се насочи към към малките об-
щности от потребители - работните групи, с малки
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или средни нужди от съхранение на данни [3]. SQL
Server беше използван като средство за стимулира-
не на продажбите на новата операционна система
на Microsoft - ОS/2, необходима беше база данни,
за да се открие пътят и за следващата операционна
система - Windows NT. Оттогава SQL Server се
счита за база данни за работни групи и едва сега
потребителите започват да го възприемат като про-
дукт за бази данни от корпоративно ниво. Въпреки
това SQl Server е проектиран така, че да се възпол-
зва от сигурността, анализа на представянето и на-
чините за включване на Windows NT и Windows
2000. И по този начин да се позволи на разработчи-
ка да фокусира вниманието си над функционал-
ността на приложението вместо да програмира
пътища за комуникация между операционната си-
стема, Web сървъра и базата данни.

Oracle.

След появата на SQL Server 7.0 на Microsoft
Oracle представи своето предизвикателство - Ora-
cle 8. За да се обърне гръб на използвания досега
COM/DCOM и всичко, свързано с него, Oracle се
съсредоточи върху Java и CORBA и това стана тях-
ната основна стратегия при разпределените и Web
архитектурите. Въпреки това Oracle не пренебрег-
ват Microsoft - те поддържат DNA, COM/DCOM,
OLE DB, ADO и, разбира се, ASP. От своя страна
Microsoft предоставят OLE DB доставчик за Ora-
cle, който е много стабилен и позволява същото
ниво на функционалност както и SQL Server 7.0.
Oracle разработиха и Oracle Objects for ОLE
(OO4O), които осигуряват ActiveX функционал-
ност. ОО4О могат да бъдат използвани от всички
програмни и скриптови езици, включително и от
ASP. Oracle обаче предлага най-голямо разнообра-
зие от поддържани платформи, но всяка от тях има
различни особености. Най-лесният метод за
достъп е OLE DB шлюзът, но той може да предста-
ви и някои нежелани ограничения.

DB2.

IBM имат пет различни кодови бази за техните
продукти от серията DB2, защото се разработват
едновременно различни версии на различни места
в компанията, базирани на различни операционни
системи и платформи. По този начин IBM се опит-
ва да излезе с обща масова база за своите релаци-
онни бази данни от серията DB2. Това ще гаранти-
ра съгласуваност на функционалността между раз-
личните продуктови линии, като по този начин ще
се постигне единство на функционалността на ця-

лата продуктова линия DB2. IBM предимно набля-
га на разработването на Java стратегия, както и на
XML интеграция на своите продукти за база дан-
ни. Поддръжката на СОМ, OLE DB и ASP става
възможна чрез сътрудничество с други компании,
които пренесоха тези технологии на платформите
на IBM. 

Informix.

Стратегията на Informix е да поддържат всички
главни обектни технологии: COM/DCOM, CORBA
и Java. Освен това полагат огромни усилия да ин-
тегрират XML във всички области, над които рабо-
тят. Те са единствената компания, която работи по
всички стандарти. Informix поддържа собствен
OLE DB доставчик. Informix също така имплемен-
тира някои от по-сложните възможности като стан-
дарт SQL-99. Компанията полага много усилия при
разработването на областта на Data Warehousing.
Informix закупиха и Cloudscape - стопроцентова
Java SQL база данни. Тя представлява настолен
продукт за бази данни, която лесно може да бъде
вграждан. Cloudscape базата данни ще поддържа
всички интерфейси, поддържани от останалите
продукти на компанията, CORBA, СОМ и Java.
Продуктите на Informix за бази данни притежават
голям потенциал и намират приложение в най-го-
лемите индустриални бази данни. Базите данни на
Informix се предлагат както за UNIX, така и за Win-
dows NT среда.

MySQL.

MySQL е open source релационна, управляваща
бази от данни система (RDBMS), която използва
SQL, най-популярния език за въвеждане, достъп и
извършване на други процеси с данни в база данни
[4]. Понеже това е оpen soursе, всеки може да из-
тегли mySQL и да добавя към нея, в зависимост от
общите публични правила. MySQL е известен ос-
новно заради скоростта си, сигурността и гъвка-
востта си. Общоизвестно е обаче, че тя работи най-
добре, когато управлява съдържание и не
извършва транзакции. Системата за релационни
бази данни mySQL осигурява приложен програмен
интерфейс (API) за C, C++, Java, Perl, PHP, Python,
и Tcl, допуска много типове на колоните и предла-
га пълна поддръжка на операциите и функциите в
SELECT и WHERE частите на заявките.

Заключение.

В заключение на настоящия материал следва да
отбележим, че бе направен опит за сравнение на
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някои от най-широко разпространените техноло-
гии за изграждане на корпоративни системи. Тази
ретроспекция е важна доколкото тези технологии
се използват активно в едни от най-големите и най-
мащабни, системи каквито са банковите ком-
пютърни информационни системи. В последно
време процесът на централизация на тези системи,
както и множеството функции за работа през ин-
тернет, е причина и за извършване на този сравни-
телен анализ.

ЛИТЕРАТУРА: 
1. http://www.roth.net.
2. http://java.sun.com/products/jdbc/
3. http://www.microsoft.com
4. http://www.mysql.com
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Особености на
българската ад-
министративна
среда и на адми-
нистративните
структури  при
прилагане на
българското за-
конодателство
за обществени-
те поръчки
Ст. ас. Милена Караджова

П редизвикателствата към държавното уп-
равление днес са много по-големи, откол-

кото са били преди 30 или 40 години. Разнообрази-
ето на обществените групи, техните различни, по-
някога изключващи се  интереси, съчетани с богат
набор от механизми за натиск върху политиците и
администрацията, поставя множество нови въпро-
си както пред практиците, така и пред научната
доктрина.

Причините, довели до натиска за промяна към
ново, гъвкаво публично управление, адекватно към
предизвикателствата на деня, са формулирани в
анализите на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие /ОИСР/ по следния на-
чин: 

- развитието на глобалния пазар, който пренася
въздействието от държавната дейност към конку-

рентноспособността на нацията;
- господстващото доскоро схващане, че резул-

татите от дейността на публичния сектор са по-ма-
ловажни от тези в частния сектор;

- непрекъснатите протести от страна на бизне-
са, че публичният сектор изстисква частния сек-
тор;

- ограниченията за бъдещ растеж на публичния
сектор предвид на бюджетните дефицити и висо-
кото равнище на държавния дълг;

- изискванията на гражданите за по-висока от-
зивчивост;

- избор и качество на публични услуги; 
- новият статут на държавния служител, нала-

гащ се бавно, но необратимо през последните де-
сетилетия.

Основното изискване, което се поставя към
съвременната администрация, би могло да се фор-
мулира по следния начин: повече и по-качествени
дейности и услуги с по-малко средства и ресурси.

Основните акценти в стремежа за задоволяване
на това изискване са:

- фокусиране върху резултатите в смисъл на
ефикасност, ефективност и качество на услугите;

- заместване на високоцентрализираните, йе-
рархични, организационни структури с децентра-
лизирано управление, където решенията за разпре-
делението, ресурсите и предоставянето на услуги
се доближават до мястото на доставката и което
осигурява обратната връзка от клиентите и други-
те заинтересовани групи;

- намаляване ролята на държавата и увеличава-
не ролята на частния сектор в определени дейнос-
ти или в притежаването на активи, което се реали-
зира чрез процедури по възлагане на обществени
поръчки, концесии и приватизация.

Предизвикателствата, пред които е изправе-
на българската  администрация през последните
15 години, са много и разнообразни. Проблеми-
те, характерни за обществените служби в Евро-
па и Америка, не подминават и националната
административна среда. За 90те години на ХХ и
първите години на ХХІ век българската пробле-
матика може да бъде разделена основно на две
основни групи. На първо място - наследената
от времето на социализма силно политизирана-
та, централизирана и затворена бюрокрация  и
усилията за заменянето й с политически необре-
менена, гъвкава и отворена към гражданите и
бизнеса администрация. На второ място - ос-
новна цел на българската административна ре-
форма беше подготовка на административното
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пространство за бъдещото членство на страната
в Европейския съюз.

Тези два проблема, пренесени към актуалната
проблематика на общественото управление, поста-
вя пред сериозно изпитание българските държавни
служители, политици, бизнес и граждани.

През 1993 г. се сключи Европейското споразу-
мение за асоцииране между Европейските общно-
сти (ЕО) и техните държави-членки, от една стра-
на, и Р България - от друга. По силата на това спо-
разумение (в сила от 1.02.1995 г.) България пое
международноправно задължение да изпълни из-
искванията за членство в Евросъюза в редица об-
ласти - политическата, законодателната, социална-
та и т.н.

Една от възловите точки в това споразумение е
ангажиментът на Република България да засили ин-
ституционалния си и административен капацитет.
Това налагаше радикална административна рефор-
ма. Не случайно през м. декември 1995 г. в Мадрид
Европейският съюз се позова на необходимостта да
се създадат условия за постепенното и хармонично
интегриране на кандидатите, особено по отноше-
ние на приспособяването на техните администра-
тивни структури. Това е особено важно предвари-
телно условие за създаване на взаимно доверие, ко-
ето е неотменна част от бъдещото членство на стра-
ната ни. Защото повишаването на административ-
ните възможности за прилагането на законодател-
ството на ЕС (асquis) по необходимост минава през
повишаване качеството на работа на администра-
цията. Самата администрация беше подложена на
множество структурни и организационни промени.
С оглед съвместяването на националната ни адми-
нистративна система с администрациите на страни-
те членки на Европейския съюз пред България бе
поставено изискването за приемане на acquis com-
munautaire - постиженията на правото на Европей-
ския съюз. Европейският съюз по принцип не нала-
га ултимативно изискванията си за унифициране на
административните системи нито на своите члено-
ве, нито на страните-кандитатки. Това обаче е неиз-
бежно в органзационна структура, каквото е евро-
съюзът. Основните принципи, които са жалони за
изграждането на това общо административно про-
странство и които залегнаха в основата и на българ-
ската административна реформа, най-общо могат
да се формулират като:

Сигурност и предсказуемост.

Отговорност и прозрачност.

Отговорност и отчетност.

Компетентност и ефикасност.  

През годините след влизане в сила на Европей-
ското споразумение за асоцииране на страната ни
Европейската комисия ежегодно засяга в доклада
си  напредъка на България в тази област.

През 1999 г. беше приет Законът за админист-
рацията, с който се създаде законодателна основа
за въвеждане на единен организационен модел и
на общи правила за вътрешната организация на ад-
министративните структури на органите на
изпълнителната власт. Въведе се и система за пе-
риодична отчетност за състоянието на админист-
рацията чрез ежегодни доклади от съответните
ръководители на административни структури.
През 2000 г. изпълнението на Закона за админист-
рацията бе свързано преди всичко с приемането на
устройствените правилници на административни-
те структури на органите на изпълнителната власт.

Стратегията за развитие на държавната адми-
нистрация 2003 - 2006 предвижда необходимостта
от укрепване капацитета на държавната админист-
рация.

Структурата на държаванта администрация е
очертана в Закона за администрацията. С този за-
кон за първи път се създава единна нормативна ос-
нова за регламентиране на вътрешната организа-
ция на административните структури, които под-
помагат осъществяването на правомощията на ор-
ганите на държавната власт на Република Бълга-
рия. При анализа на институциите в България, с
оглед разработването на новия закон, се стига до
констатацията, че развитието на административни-
те структури в страната е спряло в края на 60-те го-
дини. След приемането на Конституцията от 1991 г.
не са предприемани целенасочени действия за
създаване на  ефективни административни струк-
тури, което задълбочава процесите на дезинтегра-
ция на административната система и намаляване
на нейната ефективност. 

За да се осигурят идентичност и организацион-
на прозрачност на административните структури в
страната и по-добра вертикална и хоризонтална
комуникация между властите, законът предвижда
нормативно уредба на общите организационни
принципи на всички административни органи и
структури.

Новите стандарти, които Законът за админист-
рацията въвежда, най-общо могат да бъдат форму-
лирани по следния начин:

- създаване на единна организационна структу-
ра на администрацията във връзка с осъществява-
нето на нейната основна функция да подпомага
съответния орган на държавната власт при
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изпълнение на неговите правомощия; описани са
основните организационни звена за структуриране
на администрацията, като е оставена възмоност за
създаване на други специализирани звена, което
осигурява гъвкавост на предложения организацио-
нен модел;

- въведено е за пръв път понятието "държавен
служител" и се разграничава неговият статут от то-
зи на лицата, работещи по трудово правоотноше-
ние;

- регламентирани са органите на изпълнител-
ната власт и техните основни правомощия;

- създава се институтът на политическия каби-
нет, с което се създават реални условия за деполи-
тизация и неутралност на държавните служители;

- създава се инспекторат в министерствата и
държавните агенции като структура на админист-
ративен контрол на текущата дейност в админист-
рацията.

Както заяви българското правителство в Бялата
книга за постиженията и предизвикателствата пред
българската държавна администрация в Европей-
ския съюз, прехвърлянето на административни
функции от държавата към частния сектор е неиз-
бежно и в България.

Безспорно е, че няма единен модел за това да-
ли функции като железопътния транспорт, болни-
ците и училищата трябва да се управляват от пуб-
личния или от частния сектор. "Водещият принцип
трябва да бъде непрекъснатото търсене на най-до-
брия резултат спрямо вложените средства. Частни-
ят сектор често предлага по-висока ефективност,
тъй като конкуренцията между доставчиците на
услуги води до тяхното подобряване и оптимизи-
ране на процесите." 

Приоритет е възможността за прехвърляне към
частния сектор на вътрешните поддържащи функ-
ции като почистване, строителство и поддръжка на
информационни технологии. Много администра-
ции вече са отдали някои услуги на подизпълните-
ли, но все още има големи възможности в сектори
като здравеопазването и образованието. 

В централната администрация само Минис-
терството на финансите е предоставило на
търговско дружество поддръжката на информа-
ционни системи и мрежи, поддръжка и админис-
триране на технологичната среда и обработката
на информация за отчетите на бюджета от об-
щините. 

Изпълнителната агенция "Морска админист-
рация" е изнесла извън прякото бюджетно финан-
сиране функцията по извършване на прегледи за

съответствие с международния кодекс за без-
опасна експлоатация на кораби и корабни компа-
нии. 

Прехвърляне на функции към агенциите може
да се разглежда като първа стъпка към прехвърля-
не на дейности от публичния към частния сектор
или начин за подобряване на обслужването в пуб-
личния сектор. Когато функциите са комплексни и
е трудно да се направи оценка на риска, може да се
разгледа възможността за по-тясно партньорство
между публичния и частния сектор. 

Същевременно процедурите по възлагане на
обществени поръчки са друг основен аспект на ос-
вобеждаването на държавата от несвойствени за
нея дейности. От 1997 г. насам в България бяха
вложени много усилия за съвместяването на
вътрешното ни законодателство с изискванията на
Европейския съюз и отговарянето на ултимативно-
то изискване за осигуряване на свободно движение
на стоки и услуги.

С третия поред Закон за обществените поръчки
от 2004 г. (през 1997г. беше приет Закон за
възлагане на държавни и общински поръчки (ДВ.
бр.9/ 97г.), по-късно - през 1999 г. този закон беше
отменен със Закона за обществените поръчки,
който на свой ред беше отменен със сега
дейтващия Закон за обществените поръчки) зако-
нодателството ни в тази област в значителна сте-
пен се уеднаквява с нормите на ЕС. Държавната
политика в областта на обществените поръчки ве-
че се осъществява от министъра на икономиката и
енергетиката. Към министъра на икономиката и
енергетиката се създава Агенция по обществени
поръчки.  Съобразно нормативните актове агенци-
ята подпомага министъра (наричана по-долу
“Агенцията”) при осъществяване на държавната
политика в областта на обществените поръчки.
Агенцията се ръководи от изпълнителен директор,
назначаван от министъра на икономиката и
енергетиката след съгласуване на назначаването с
министър-председателя. Агенцията подпомага и
изпълнителния директор при осъществяване на
неговите правомощия и осигурява технически
дейността му. Изпълнителният директор: 

- ръководи, координира и контролира дейност-
та на агенцията, както и връзките й с други инсти-
туции, органи и организации;

- подпомага министъра на икономиката и енер-
гетиката при разработването на проекти на норма-
тивни актове и международни договори в областта
на обществените поръчки;

- издава методически указания по прилагането
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на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
свързаните с него подзаконови нормативни актове;

- разработва класификатор на обществените
поръчки;

- поддържа със съдействието на професионал-
ните сдружения и организации в съответния
бранш списък на лица, които възложителите могат
да ползват като външни експерти при провеждане
на процедури за възлагане на обществени
поръчки;

- съставя списък на държавите, с които Репуб-
лика България е сключила многостранен или дву-
странен договор, който осигурява сравним и ефек-
тивен достъп на български лица до участие в об-
ществени поръчки в тези страни;

- осъществява мониторинг на обществените
поръчки в страната;

- координира и контролира събирането и обоб-
щаването на практиката по прилагане на ЗОП и
свързаните с него подзаконови нормативни актове;

- води регистър на обществените поръчки;
- оспорва пред съд решения на възложители в

случаи на нарушение на чл. 25, ал. 4 ЗОП;
- предявява пред съд искове за обявяване на ни-

щожност на договори за обществени поръчки при
нарушение на ЗОП;

- издава индивидуални административни акто-
ве в рамките на своята компетентност;

- както и други правомощия.
Интересно е да се разгледа статутът на агенци-

ята в контекста на съществуващите в България
държавни административни органи. Съгласно чл.
19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията "за ор-
гани на изпълнителната власт се считат и ръково-
дителите на държавни институции, създадени със
закон или с постановление на Министерския съвет,
които имат функции във връзка с осъществяването
на изпълнителната власт". По силата на тази раз-
поредба бихме могли да приемем, че изпълнител-
ният директор на Агенцията за обществените
поръчки е орган на изпълнителната власт. 

Законодателят не дава легално определение на
термините "орган на държавна власт" и "държавен
орган", въпреки че ги използва в нормативните
текстове.  Проф. Петко Стайнов в труда си "Адми-
нистративен акт - опит за теория на администра-
тивния акт в системата на българското админист-
ративно правосъдие" - стр. 55, дава следната ха-
рактеристика на органите на публичната власт, из-
ползвайки като синоними органи на публична
власт, органи на обществената власт и органи на
публичната власт (виж стр. 61, абзац 2, изр. 2):

"Широко погледнато под "публични власти" тряб-
ва да разбираме всички  о р г а н и, които влизат в
състава на обществените служби на държавата или
самоуправителните тела и които съгласно закона
правят от името на последните задължителни во-
леизявления за осъществяването на общото благо.
"Органи" тук трябва да се разбира в смисъла, упо-
требяван често от нашето законодателство: "мес-
та", "лица", "учреждения", …. Да се упражнява
публична власт от един орган или от една юриди-
ческа личност, значи,  че тя има право, по изрично-
то указание на закона, да заповядва, т.е. да налага
принудително изпълнението на своята воля, изка-
зана чрез юридически акт в границите и по реда,
указан от надлежните текстове. Законът обикнове-
но сам не си служи с израза публична власт. Той не
казва обикновено, че това официално лице или мя-
сто се проявява като публична власт. От характера
на тия атрибуции се вади заключението дали сме
пред орган на публична власт или не. … На док-
трината и юриспруденцията се пада да вадят от ана-
лиза на разните закони заключението кого законода-
телят всъщност е облякъл с тогата на орган на пуб-
лична власт, кому е възложил да издава от името на
държавата юридически актове, административни
актове и при нужда да взема от името на държавата
мерки за принудителното им изпълнение - стр. 60.
Парламентът, министерският съвет и съдилището
правят волеизявления, които са волеизявления на
държавата, задължават държавата. Това са волеи-
зявления на власт, задължителни за гражданите, до
които се отнасят… Всеки от тия три вида органи
има да упражнява една основна функция: законо-
дателна, изпълнителна (административна) и съдеб-
на ... Явно, е прочее, че и в трите случая, без да се
гледа какво е точно естеството на основната функ-
ция, която органът е призован да изпълнява, ние
сме пред волеизявления от името, и така да се ка-
же, за сметка общо на държавата. Това са все орга-
ни на държавната власт, на обществената, на пуб-
личната власт… Щом се възприема, че парла-
ментът, министерският съвет, съдилищата са орга-
ни на публичната, следва, че административните
актове, които те биха издавали, ще са администра-
тивни актове на публична власт, безразлично дали
са на парламента, на съдилищата или на някой чи-
сто изпълнителен орган. Защото и парламентът …
може да бъде призован от закона или конституция-
та да прави волеизявления - административни ак-
тове, а не закони… Публична власт е и съдът, но
неговите решения по самото си естество са съдеб-
ни решения, съдебни актове. Ако съдът, извън
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съдебните си актове, има право по закон да върши
и някакви административни актове, то те ще бъдат
административни актове на публична власт."

Според проф. Емилия Къндева - "Публична ад-
министрация" р. 85 и сл.  - "Функциите на държа-
вата по осъществяване на държавната власт се
извършват от държавен апарат. Държавният апарат
обхваща системата от всички държавни органи.
Държавните органи представляват единна държав-
на система, състояща се от: 1. органите на държав-
на и местна власт и самоуправление, които имат
законодателни /нормотворчески/ функции - Народ-
ното събрание, общинските съвети; 2. органите на
държавната и местната администрация, които имат
изпълнителни функции - Министерски съвет, ми-
нистрите, министерствата и другите ведомства, об-
ластните управители и областната администрация,
кметовете и специализираните изпълнителни орга-
ни на общините и др.; 3. съдебните органи - съди-
ите и съдилищата - върховни, окръжни, районни,
военни и пр.; прокурорските органи …   "

Пак в същия труд проф. Къндева изброява като
определящи характеристики на държавните орга-
ни притежаването на държавновластнически пра-
вомощия, действие от името на държавата, пряко
определено от нормативно дадената му компетент-
ност или юрисдикция; 

Законът за администрацията (ДВ, бр. 130/ 1998
г.) прави разграничение между орган на държавна
власт  и органи на изпълнителната власт. Съгласно
чл. 3 от закона "Органите на държавната власт на
Република България осъществяват непосредствено
ръководство на съответната им администрация".
Чл. 19 от същия нормативен акт постановява, че
органите на изпълнителната власт са  централни
(Министерски съвет, министър-председател, заме-
стник министър-председатели и министрите) и те-
риториални (областни управители и кметове на об-
щини), както и председателите на държавните
агенции, държавните комисии,  изпълнителните
агенции, както и ръководителите на държавни ин-
ституции, създадени със закон или с постановле-
ние на Министерски съвет, които имат функции
във връзка с осъществяването на изпълнителната
власт. Администрацията подпомага принципно ор-
гана държавна власт. Именно затова буди недоуме-
ние разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от новия ЗОП, че
Възложителите, посочени в чл. 7, "организират и
провеждат процедурите за възлагане на обществе-
ни поръчки и сключват договорите за тях чрез
ръководителите си или упълномощени от тях
длъжностни лица". Тълкувателят остава с впечат-

лението, че администрацията на Министерски
съвет напр. взима решение за провеждане на про-
цедура за възлагане на обществена поръчка и
упълномощава по свое усмотрение МС или друго
определено от нея лице да организира и проведе
поръчката, както и да подпише в последствие дого-
вора.

Правната доктрина и юриспруденцията много
отдавна безспорно са наложили принципа, че за да
създаде последици в правния мир, административ-
ният акт трябва да е издаден от компетентния ор-
ган. Както пишат Д. Хрусантов и Д. Костов:
“Компетентността е властническо правомощие на
определен по закона орган да може само той за оп-
ределени случай, в определени териториални пре-
дели и за даден период да издава предвидените ак-
тове на държавно управление. Поради това казано-
то правомощие за органа на държавно управление
се представя под формата на персонална, матери-
ална, териториална и повременна негова компе-
тентност. Компетентността е характеристика на
органа, на когото нормативната уредба е предоста-
вила възможността да взема правно валидни реше-
ния, а не на администрацията, която подпомага
тяхното изготвяне и прилагане”.

Дискусията за административните органи по
прилагане законодателството за обществените
поръчки в България би могла да продължи още
дълго и в различни посоки. Това, което би могло да
се направи като обобщение, обаче е, че въпреки от-
метнатите забележки българскита нормативна
уредба за прилагането на обществените поръчки
се развива в положителна посока, възприемайки
най-добрите европейски практики, като същевре-
менно при нейното реципиране се отчитат особе-
ностите на националната правна, организационна
и не на последно място историческа и културна
среда. 
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Управление
на промяната
Акценти от лекцията на Денис
Уолах, главен изпълнителен
директор на “Българска
телекомуникационна компания”
АД, изнесена на 20.03.2006 год.
в Бургаския свободен
университет

П озволете ми да ви разкажа нещо за себе си
и за моя опит. Образованието ми следва

един обикновен път и аз имам университетска дип-
лома в областта на счетоводството, след това
завърших магистърска степен по финанси. Откак-
то започнах моята кариера съм работил като Гла-
вен изпълнителен директор, вицепрезидент по
маркетинг и продажби, специалист по продажби,
специалист по разработване на бюджети. Един-
ствено не съм работил в областта на техниката и
технологията.

Работя за БТК от година, а преди това съм ра-
ботил за Чешката телекомуникационна компания в
продължение на 7 години. През последните 40 го-
дини съм работил в едни от най-големите компа-
нии по целия свят. 

Ще ви разкажа нещо за БТК. Преди 21 месеца
БТК беше приватизирана. Днес 65% от акциите са
собственост на инвестиционен фонд и 35% се
търгуват на Фондовата борса. Компанията има па-
зарна капитализация от 3 млрд. лв. Паричните по-
тоци са в размер на 700 млн. лв., които се управля-
ват от “Ситикорп” - втората по големина банка в
света. Ние сме компанията в България, която е из-
вестна извън страната с това, че добре продава сво-
ите акции. Нашите приходи са 1 млрд. лв. на годи-
на, без да се включва “Вивател”. По отношение на
стационарните постове можем да твърдим, че сме
във всяко семейство или офис. Създадохме “Вива-
тел” скоро, но днес имаме все повече абонати, ко-
ито се довериха на “усмивката” - нашето лого.

Всички познават БТК като "старата дама" на
България. “Вивател” е усмивката на България. То-
ва е изходната точка, свързана с управление на
промяната. Оттук нататък можем да започнем

обсъждането. Какво е управление на промяната?
Много хора мислят, че управлението на промяната
е намаляване на персонала. На практика управле-
ние на промяната е това да накараш БТК да мисли
като “Вивател”. Хората, които пренасочихме от
БТК към “Вивател”, са повече от 400. Те не мислят
като “старата дама” на България. Как и защо се
случи това?

Първо, трябва да има нов тип ръководители, ко-
ито да мислят по различен начин. Да помислим в
какъв бизнес работят те. Когато дойдох в София,
ми казаха, че това е компания, свързана с техноло-
гиите. Оглеждам се в тази зала и искам да ви попи-
там: всички, които сте тук, интересувате ли се как
точно работят комуникациите за вас, как точно се
предават данните и каква е техническата страна на
комуникациите. Вярно е, да се познават някои тех-
нически параметри на комуникациите е важно, но
въпросът е дали има значение за клиента как ще се
комуникира - дали чрез оптика или по сателит. Ако
ви дам по-ниска цена, независимо от техническите
параметри, ще бъде ли интересна техническата
страна на комуникациите или тяхната достъпност.
БТК беше статична компания и не се развиваше
бързо.

Първият етап от управлението на промяната
накара моите служители да разбират какво искат
потребителите. Как да започнем да разговаряме с
хората. Мениджърите трябва да излязат от кабине-
тите си и да се срещат с хората и да разговарят с
тях. Променяме манталитета на специалистите по
маркетинг и продажби. Трябва да ги накараме да
разговарят с вас по начин, по който вие искате, да
не ви обясняват само техническите параметри на
комуникациите, а да са близо до вас.

В света има комуникационна система, която
представлява трето поколение мобилни услуги. Те-
лекомуникационните компании плащат около 100
млн. евро за лиценз. Този бизнес се развива от око-
ло 10 години, но още не е печеливш, защото техни-
ческите специалисти внедряват технологии, от ко-
ито на практика още никой няма нужда. Специали-
стите все още се чудят какво би накарало клиенти-
те да платят за този продукт.

Първият момент по отношение на управление
на промяната е да накарам моите служители да по-
мислят какво и как да предложат на клиента, съоб-
разявайки се с неговите потребности, а не кое е то-
ва, което те искат да му покажат. 

Следващата стъпка е как да се даде възможност
на тези специалисти да управляват при условие, че
преди това не са го правили. Това, с което трябва
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да се започне, е да се промени организацията и да
се изведат до същото ниво на важност специалис-
тите по маркетинг, на което са техническите специ-
алисти в компанията. Това, което е съществено, е,
че хората, които имат власт да вземат решения в
една компания, са тези, които са по-добре платени
и имат повече привилегии. Интересно е това, че се-
га специалистите по маркетинг казват на техниче-
ските специалисти кое е важно за техните клиенти
и времето и начина, по който го искат. В миналото
отнемаше седмица за откриване на линия на нов
абонат, но днес това става до два дни, при условие
че използваме същия управленски екип. Основни-
ят въпрос е как да променим манталитета на хора-
та в частност на управляващите и целите, които са
си поставили. 

Друг аспект на проблема с управление на про-
мяната е разбирането, че се налага съкращаване на
служители. Няма такава компания, която след при-
ватизирането й да не е станала по-ефективна. На-
пример DHL са собственост на немските пощи, ко-
ито са държавна организация. Те не са толкова
ефективни, колкото UPS и FedEx. Практиката при
приватизацията на различни компании в Европа
показва, че се налага да се съкрати част от персо-
нала.

Какво правим всъщност в БТК?
Като гледам аудиторията, пълна със студенти,

искам да ви кажа, че вие сте моето бъдеще. На мен
не ми трябват технически специалисти, за да ръко-
водя. Като използвам съвременните технологии
мога дистанционно да управлявам своя бизнес. То-
ва, от което имам нужда, са специалисти в област-
та на маркетинг и продажби, финанси, високи тех-
нологии и прависти. 

Друго нещо, което правим, когато говорим за
управление на промяната, е адаптирането на орга-
низационната структура. При “Вивател” управле-
нието е централизирано - всичко се ръководи от
централния офис, цялото оборудване се настройва
централно. БТК е друг тип структура, в която се
включват регионални представителства в 68 точки
на страната. Като всяка телекомуникационна ком-
пания в Европа структурата следва тази на страна-
та. В даден момент френският телеком имаше 93
регионални представителства /офиса/, защото това
е начинът, по който е образувана административ-
ната структура на страната. Това е начинът, по кой-
то ние бяхме организирани, но средата вече е кон-
курентна. Не може една компания да има еднаква
структура при монопол, при условие че вече не е
монополист. Знаете, че БТК вече не е монополист.

Нашата организационна структура трябваше да се
промени, да я централизираме. Създадохме кол-
центрове е Бургас и Плевен, в които са съсредото-
чени услугите. Повече не можем да поддържаме
всички функции във всички градове на страната.
Това е другата страна на управлението на промяна-
та. 

Един от най-важните въпроси, който трябва да
се има предвид, е необходимостта компанията да
се грижи за своите служители, защото те са нейни-
ят най-голям капитал. Всеки мениджър трябва да
се учи от много млад, че най-важното му задълже-
ние е да се грижи за своите служители.

Управлението на промяната е промяна на ми-
сията, целите на екипа на една компания. Промене-
те това, което смятате за ваши основни умения, ор-
ганизационната структура и защитете персонала.
Управлението на промяната работи само тогава,
когато служителите се чувстват защитени и знаят,
че няма да изпаднат в затруднено положение. 

Това не трябва да бъдат само думи. В БТК на
хората, на които не можем да предложим нова по-
зиция или да ги пренасочим, ги компенсираме фи-
нансово. Започнахме програма за около 1 млн. лв.,
която е свързана с инвестиране в предприемачески
дейности. Самото финансиране се осъществява от
“Прокредит Банк”. Конкретно осигуряваме по 10
000 лв. на бизнес план. Нито аз, нито някой в БТК
отговаря за разглеждането на тези бизнес планове.
Това се извършва от специалисти в банката. За хо-
рата, които не можем да задържим, трябва да се по-
грижим по най-добрия начин. Ние сме единствена-
та компания в България, която провежда такава по-
литика и отделя толкова средства за тази цел.
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Финансовата
академия при
правителството
на Руската
федерация
Финансовата академия започва своята история

от декември 1918 г., когато е бил учреден първият
в историята на Русия специализиран финансов
ВУЗ - Московският финансово-икономически ин-
ститут. Московският финансов институт (МФИ) бе
създаден през 1946 г., на базата на обединението
му с Московския кредитно-икономически инсти-
тут, придобил през 90-те години на ХХ в. своя  се-
гашен статут на Финансова академия при Прави-
телството на РФ.

За изминалите от момента на създаване на
МФИ 60 години (юбилеят ще се отбелязва през
септември 2006 г.) институтът ни е преминал впе-
чатляващ път. През академичната 1946-47 година в
четирите факултета на МФИ са се обучавали по-
малко от 1 900 студенти. Днес в 19-те института на
академията и 8-те й филиала се обучават 21 000
студенти, а 20 000 специалисти преминават всяка
година през повишаване на квалификацията.

Финансовата академия представлява преди
всичко един от водещите и най-престижните обра-
зователни центрове на Русия, който осъществява
подготовката, преподготовката и повишаването на
квалификацията на голям спектър от икономичес-
ки специалности: "Финанси и кредитиране", "На-
лози и налогооблагане", "Счетоводен отчет, анализ
и одит", "Световна икономика", "Математически
методи в икономиката", "Антикризисно управле-
ние", "Държавно и местно управление", "Юрис-
пруденция", а също така и по направленията "Ме-
ниджмънт" и "Икономика".

Системата за непрекъснато образование
включва различни степени на подготовка, препод-
готовка и повишаване квалификацията на специа-
листи от финансово-икономически профил: специ-
ализирана подготовка на ученици преди следване-
то за постъпване във Финансовата академия, уни-

верситетска подготовка (бакалавър - дипломиран
специалист - магистър), второ професионално вис-
ше финансово-икономическо образование, обуче-
ние по програмите "Майстор на деловото админи-
стриране", краткосрочна преподготовка и повиша-
ване квалификация на специалисти и др. Обучени-
ето се провежда под различни форми: редовна
(дневна), редовно-задочна (вечерна), задочна (дис-
танционна) и др.

В академията работи високопрофесионален на-
учно-педагогически колектив, повече от 80% от
който са доктори и доктори на науките. Педагоги-
ческият процес е ориентиран към подготовка, пре-
подготовка и повишаване квалификацията на спе-
циалисти при условията на пазарна икономика.
През последните години в академията са създаде-
ни нови перспективни структури: Международен
финансов институт ХХІ в., Институт на държавна-
та администрация, Институт на отвореното обра-
зование, Институт на деловото администриране и
бизнеса, реализиращ програмите на МВА и др.
Широко се използват иновационни образователни
технологии. В академията  се осъществяват мерки
по адаптирането на учебния процес към новите ус-
ловия, свързани с модернизирането на висшето
училище в светлината на Болонската декларация.

Финансовата академия представлява голям ме-
тодологически център, оглавяващ Общоруското
учебно-методическо обединение (УМО) по редица
икономически специалности, координиращо дей-
ността на над 700 руски ВУЗ-а и техните филиали,
където се подготвят кадри от финансово-икономи-
чески профил. В рамките на УМО се разработват
държавните образователни стандарти за подготов-
ка на специалисти от даден профил за цялата стра-
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на. В провеждащите се всяка година от УМО през
март общоруски научно-методически конферен-
ции участват около 1000 човека.

Финансовата академия е голям научен център.
Тук работят известни учени, автори на много учеб-
ници и монографии, оглавяващи цели научни шко-
ли, провеждат се изследвания в областта на фунда-
менталните и приложните науки, осъществява се
голяма експертно-аналитична работа по поръчка
на президентската администрация, законодателни-
те органи и изпълнителната власт. В академията
редовно се провеждат международни научни кон-
греси, подготвят се научни кадри в аспирантура и
докторантура. Академията координира научните
изследвания в сферата на икономиката и финанси-
те, които се осъществяват от учените на Русия и
другите страни на ОНД.

Освен това Финансовата академия е и център
на международно сътрудничество. Тя активно уча-
ства в образователните проекти на ЕС, особено в
TACIS (програми "обучение на обучаващите"). С
повече от 50 университета, други учебни и научни
центрове, както и с финансово-банкови учрежде-
ния от много страни са установени контакти. Осо-
бено активно и динамично делово сътрудничество
се развива с ВУЗ-ове от България, Великобрита-
ния, Германия, Италия, Канада, Китай, САЩ,
Франция. В България наши партньори са Стопан-
ската академия “Д.А. Ценов”, с която съществуват
тесни връзки в учебната и научната област повече
от 40 години, Бургаският свободен университет,
Икономическият университет във Варна и др.

Многообразни са формите на международно
сътрудничество на академията: разработване и
осъществяване на съвместни образователни про-
грами, обмен на преподаватели и студенти, про-
веждане на научни изследвания, подготвяне на

съвместни публикации, участие в международни
конференции и симпозиуми и т.н. Финансовата
академия придава особено значение на образова-
телните програма "двойна диплома" (бакалавърска
и магистърска), които са разработени и успешно
реализирани заедно с нашите партньори - от Вели-
кобритания, Германия, САЩ, Франция. Пред пре-
подавателите и студентите на Финансовата акаде-
мия редовно изнасят лекции чуждестранни
държавни дейци, учени и специалисти, преподава-
тели от  деловите и академичните кръгове от раз-
лични страни. Винаги отделяме голямо внимание
на чуждите граждани, обучаващи се в академията -
на студентите,  магистратите, докторантите, ста-
жантите. В дадения момент се обучават общо 337
души  от 42 страни на света. Като доказателство за
големия принос на Финансовата  академия за под-
готовката   на кадри от финансово-икономически
профил от други страни служи награждаването й
през 2005 г. с Ордена на дружбата на Социалисти-
ческа република Виетнам.

Финансовата академия  особено се гордее с ви-
пускниците си: Зверев, В. Павлов, В. Орлов, Б.
Фьодоров, В. Пансков, много години заемащ поста
Председател на управлението на Централната  бан-
ка на РФ В. Геращенко, губернаторът на Краснояр-
ския край А. Хлапонин, генералният директор на
комбината по производство на цветни метали "Но-
рилски никел" М. Прохоров, ръководителите на го-
леми търговски банки А. Казмин (Сбербанк на
РФ), Д. Орлов, (банка "Възраждане"), ръководите-
лите на редица чуждестранни банки с руски  капи-
тал: И. Суворов (Московска народна банка, Лон-
дон), А. Четиркин (Донаубанк, Виена), Е Гревцев
(Московска народна  банка , Сингапур)  и др. На
отговорни  постове работят много випускници на
академията от чужди страни: зам.министърът  на
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финансите на Виетнам Нгуен Конг  Нгиеп, ми-
нистърът на финансите на Узбекистан  Н.Б. Нур-
муратов, ректорът на Лаонинския университет, Ки-
тай Чен Вей, зам.- председателят на Управителния
съвет на една от най-големите полски банки "Бан-
ка  Господарки Живносчевой А.О." А. Копеч и
много други.

В академията кипи многообразен студентски
живот, откриващ многобройни възможности за са-
мореализация. По  инициатива на самите студенти
са създадени Студентски съвет, Научно студентско
общество,   учредени са Клуб за интернационална
дружба, Клуб за политически диалог,  Клуб на от-
личниците.

За постигане на културни цености  от страна на
студентите способства тяхното участие в редовно
провежданите в академията литературно-музикал-
ни лектории "На гости у Ректора" с покана на вид-
ни културни  дейци. И самите студенти активно
участват в творческия живот: в академията дей-
стват Студентски театър, вокални и хореографски
студиа, Клуб на любителите на поезията, съревно-
вават се отборите на Клуба на веселите и находчи-
вите (КВН). Ежегодните студентски конкурси
"Мис Академия" и "Мистър Академия" се ползват
с огромен успех.

В  академията са създадени всички условия за
плодотворно обучение на студентите. В нейните   6
учебни корпуса са разположени  учебните зали,
мултимедиите и компютърните класове, конфе-
рентните зали, оборудвани със съвремени техниче-
ски средства, библиотечно-информационния
комплекс, включващ плувен басейн, тренажорна
зала и зали за спортни игри. Работи и мрежа от
предприятия за обществено хранене: студентски
столове, кафенета, барчета, бизнесклуб "Финан-
сист".

Динамичното развитие и имиджът на ФА в

страната и света позволяват на многохилядния ко-
лектив от преподаватели, студенти, докторанти,
сътрудници да гледат  уверено в бъдещето.

Вече 7 години се развиват контактите между
Финансовата  академия и БСУ. Нашето сътрудни-
чество намира своето отражение в успешното уча-
стие на преподавателите в научни конференции,
провеждащи се в нашите ВУЗ-ове, в обмена  на
групи от студенти с учебно-опознавателни цели и
т.н.

Струва ми се, че е настъпило времето за по-на-
татъшно задълбочаване на сътрудничество, особе-
но в  научата област, за провеждане на съвместни
изследвания по актуални проблеми  на социално-
икономическото развитие при условията на преход
на нашите страни към  пазарна икономика, в т.ч. по
проблемите на държавното управление, разспрост-
ранението на принципите на съвременния менид-
жмънт и корпоративното управление.

Като развиваме сътрудничеството между Фи-
нансовата академия при  Правителството на РФ и
Бургаския свободен университет, ние допринасяме
за развитието на взаимното разбиране и дружбата
между нашите страни и народи.

А.Г. Грязнова
Ректор на  ФА при Правителството на РФ

Алла Георгиевна Грязнова - абсолвент на Мос-
ковския финансов институт (понастоящем Фи-
нансова академия при Правителството на Руска-
та федерация), доктор на икономическите науки,
професор, заслужил деец на науката на Руската
федерация. От 1976 до 1985 г. - зам. ректор по на-
учната работа и международните връзки на Мо-
сковския финансов институт, от 1985 до сега -
Ректор, ръководител на Общоруското учебно-ме-
тодическо обединение по редица икономически
специалности. Известен голям учен в областта на
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икономическите науки. Автор на  повече от 300
научни публикации. От 1997 г. - доктор Honoris
Causa на Стопанската академия “Д.А. Цанов” -
Свищов, България и от 2001 г. - на Университета
на Източен Лондон, Великобритания. А.Г. Грязно-
ва - виден научен и обществен деец, зам.- предсе-
дател на ВАК към Министерството на образова-
нието и науката на РФ. Нейната плодотворна на-
учна, педагогическа и обществена работа е отбе-
лязана с многобройни награди: руски, в това число
с ордена на “Дружбата между народите”, с ор-
дена "За заслуги пред Родината - 4 степен" и с
чуждестранни медали на Монголия и Виетнам.
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Маркетингови  алианси в индустриите за туризъм и услуги: 

съвременна пазарна алтернатива за фирмите

Доц. д-р Лина Анастасова, Бургаски свободен университет 

Страница 3. Резюме: Статията разглежда в първата си част същността на маркетинговите алианси
като нова пазарна алтернатива, факторите за тяхното възникване, както и различните видове алианси в
туризма и услугите. Втората част на статията прави анализ на причините за неуспеха на някои алианси
и формулира изводи и препоръки към фирмите за успешно изграждане и функциониране на маркетинго-
ви алианси в туристическата индустрия в условията на засилена глобална конкуренция. 

Ключови думи: маркетингови алианси, туристическа индустрия, стратегическо партньорство.

***

Marketing Alliances in the Tourism and Services Industries: 

Contemporary Strategic Alternative of the Companies 

Assoc. Prof. Dr. Lina Anastassova, Bourgas Free University 

Page 3. Summary: Тhe paper examines the essence of the marketing alliances as a new market alternative
with strategic aims for the companies, the factors for their building and the reasons for the lack of success of
some of them. The second part of the paper discusses the different types of alliances in the tourism industry and
their goals and draws conclusions for successful building and development of alliances in the tourism and serv-
ices industries. 

Key words: marketing alliance, tourism industry, strategic partnership

Проектиране и управление на услугите за клиентите

Доц. д-р Пенка Горанова, СА "Д.А. Ценов", Свищов

Страница 9. Резюме: В процеса на глобализация се забелязва непрекъснато нарастване на значени-
ето на сферата на услугите и появата на нови, специфични по своята същност. Услугите имат четири ос-
новни характеристики, които влияят върху проектирането на маркетинговите програми: неосезаемост,
неделимост, зависимост и променливост.

Практиката показва, че една част от продуктите и услугите се продават добре, въпреки че са субект
на значителен брой оплаквания, но силно привличат клиентите, докато другата част от тях получават
малко оплаквания, не се продават изобщо и нямат потенциални клиенти. Това налага съсредоточаване на
маркетинговите действия върху служителите на фирмата, с цел да бъдат повлияни да развият пазарни
ориентации.

Ключови думи: дизайн, мениджмънт, услуги, клиенти, маркетинг, програми.

***

Design and Management of Clients Services

Assoc. Prof. Penka Goranova, PhD, D.Tsenov Academy of Economics - Svishtov

Page 9. Summary: In the globalization process can be seen permanent increasing of the role of the services'
sphere and emerging of new, specific in their essence ones. The services have four main features, which have
impact on the design of the marketing programs: i.e. ambiguity, indivisibility, dependency and changeability. 

The practice shows that a part of the products and services are selling well, nevertheless they are a subject
of significant number of complains, but strongly attract clients, another part of them receive less complains, they
are not selling at all, and do not have potential clients.  That requires concentration of the marketing actions on
the company's staff, aiming to influence their market orientation development.

Key words: Design, management, services, clients, marketing, programs
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Ценови изследвания, съпътстващи  функционално стойностния анализ 

при проектиране на нови инвестиционни стоки

Доц. д-р Свободка Класова, УНСС, кат. "Маркетинг и стратегическо планиране" 

Страница 14. Резюме: В статията се доказва необходимостта от използването на ценови изследвания
при прилагане на функционално стойностния анализ още в етапа на проектиране на нова инвестицион-
на стока. За целта е показан пример, който илюстрира техниката на провеждането им. Въз основа на ре-
зултатите от ценовите анализи се сравняват различни алтернативи за разработване на изделията  при про-
мяна на отделни техни параметри или функции.

Ключови думи: ценово изследване, функционално-стойностен анализ, инвестиционни стоки.

***

Price research used in the functional value analyses 

in the process of new investment goods planning 

Assoc. Prof. Dr. Svobodka Klassova, University of National and World Economy

Page 14. Summary: This article proves the need of using price researches in implementing the functional
value analysis even in the planning of the new investment good. In this connection there is a sample that illus-
trates the mechanism of the implementing of the price researches. Their results are being used for comparing
different alternatives for developing products while changing some of their characteristics or functions. 

Key words: price research, functional value analysis, investment goods

Ефективност на пазара на потребителски стоки в България 

за периода 1998 г. - 2004 г.                 

Елица Граматикова, докт. в Икономически университет, Варна

Страница 19. Резюме: Повишаването на конкурентоспособността на търговските фирми изисква
предлагането на достатъчно количество от търсените от потребителите стоки с подходяща възвръщае-
мост за развитие на фирмата на обслужвания пазар. Прилагането на подобен подход изисква оптимизи-
ране на предлагането, представено от стоковия портфейл на фирмата и в тази връзка голямо значение има
степента на ефективно функциониране на потребителския пазар. В статията се изследва състоянието на
пазарната ефективност в България по отношение на потребителските стоки за периода 1998 г. - 2004 г. и
на тази основа  са изведени изводи относно степента на коректност на потребителския пазар.

Ключови думи: потребителски пазар, конкурентоспособност, оптимизиране на стоковото предлагане,
риск, пазарна ефективност.

***

Effectiveness of the commodity market in Bulgaria 

for the period 1998 - 2004 year

Elica Gramatikova, Doctoral student in the University of Economics, Varna

Page 19. Summary: Increasing competitive power of commercial firms requires offering enough quantity of
consumer demanded goods with adequate return to firm growth at operated market. Applying similar approach
insists on optimizing offering, presented by a commodity portfolio of a firm. In this connection the stage of effi-
cient working of commodity market has a great meaning. This article studies the state of market effectiveness
in Bulgaria in reference to consumer goods for the period 1998 - 2004, that serves as a basis of conclusions about
the correctness stage of consumer market. 

Key words: commodity market; competitive power; optimizing commodity offering; risk; market effective-
ness
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Добрите практики на управлението на персонала в предприсъединителния период 

на България към ЕС (опитът на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД)  

Гл. ас. д-р Светла Бонева, УНСС, катедра "МИО и бизнес"

Страница 25. Резюме: Показани са два теоретични подхода към основите на управлението на човеш-
ките ресурси, както и практиката и политиката по управление и развитие на персонала в "Лукойл Неф-
тохим Бургас" АД съобразно единната система за стандартизация на управлението в дружеството.

Ключови думи: управление на човешките ресурси, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

***

Good Practices in Human Resource Management in the pre-Accession Period: 

the Case of “Lukoil Neftochim Bourgas” Ltd.

Svetla Boneva, Ph.D, assistant professor, UNWE - Sofia,
"International Economic Relations and business" Department 

Page 25. Summary: The article shows two theoretical approaches of human resources management and the
policy and practice of the personnel management and development in "Lukoil Neftochim Bourgas" Ltd. accord-
ing to the single system of standardization of management in the company. 

Key words: human resources management, "Lukoil Neftochim Bourgas"

Предизвикателствата към българската текстилна и шивашка

промишленост в процеса на присъединяване към ЕС

Ас. Нели Николова, Технически университет, Габрово

Страница 30 Резюме: В статията са разгледани основните фактори, влияещи върху дейността и раз-
витието  на текстилния отрасъл през последните няколко години. Очертани са предизвикателствата пред
българските производители в разширения Европейски съюз, свързани с промени в областта на данъчно-
то и митническото законодателство, облекчаване на външнотърговските режими, стимулирането с инве-
стиционни и рискови фондове и стратегии за насърчаване на износа.

Ключови думи:инвестиционен климат, стратегии, иновационна и развойна дейност. 

***

Challenges to BulgarianTextile and Tailoring Industry 

during European Union Integration Process

Assist. Neli Nikolova, Technical university, Gabrovo

Page 30. Summary: In the article are reviewed the basic factors influencing activities and development of
textile branch during last few years. Outlined are the challenges lying before Bulgarian producers in expanded
European Union connected with changes in taxation and customs laws, lighten of foreign trade regime, stimu-
lation with investment and risk funds and export encouragement strategies.

Key words: : investment climate, strategies, innovation and development activities 
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Анализ и оценка на структурата и  резултатността в управлението на индустриалния бизнес

Раошан Алам, редовен докторант към катедра "Управление и
маркетинг" при Технически университет - Габрово

Страница 40. Резюме: В статията се разглеждат проблеми, свързани с оценяването на структурата и
резултатността в управлението на индустриалния бизнес. Изследванията и изводите се базират на ин-
формация за развитието на българската индустрия през периода 2000 - 2004 г., като се акцентира върху
факторите, които определят нейното общо състояние  и недостатъците на използвания модел. Отделя се
внимание на фирменото управление и на неговата роля за повишаване на конкурентноспособността на
предприятието, както и на модела на приватизационната политика.

Ключови думи: динамиката и структурата на индустриалния бизнес, конкурентоспособност, фирме-
но управление, модел на приватизационната политика.

***

Analysis and assessment of the structure and effectiveness of industrial business management

Raochan Allam, full-time doctor's degree candidate at dept.
"Management and marketing", Technical university, Gabrovo

Page 40. Summary: The article looks at problems, related to the assessment of the structure and effective-
ness in industrial business management. Research and conclusions are based on information about the develop-
ment of Bulgarian industry during the period 2000 - 2004, and emphasis is put on the factors, determining its
overall situation and the disadvantages of the model applied. Attention is given to company management and its
role in enhancing competitiveness of an enterprise, as well as to the model of privatization policies.

Key words: dynamics and structure of industrial business, competitiveness, company management, privati-
zation policy model

Сравнение на някои технологии за проектиране и изграждане

на банкови компютърни информационни системи

гл. ас. д-р Росен Кирилов, катедра "Информатика", УНСС

Страница 51. Ключови думи: компютърни информационни системи, бази данни.

***

Comparison of the technologies for design of the bank computer information systems

Rosen Kirilov, Ph.D, assistant professor, UNWE - Sofia,

Page 51. Key words: Computer Information Systems, Databases

Особености на българската административна среда и на административните структури

при прилагане на българското законодателство за обществените поръчки

Ст. ас. Милена Караджова

Страница 57. Резюме: В края на миналия век държавните служители се бореха за решаване на раз-
лични важни проблеми. Един от най-големите проблеми е "Как да се изразходват по-добре обществени-
те пари?". В България има много проблеми и въпроси за нормите и прилагането на българското законо-
дателство за обществените поръчки, които са предмет на статията.
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Ключови думи: административна среда, българско законодателство за обществените поръчки.

***

Characteristics of the Bulgarian Administrative Environment and administrative 

Capacity to Enforce a Public Procurement Legislation

Milena Karadjova

Page 57. Summary: At the down of last millennium civil servants were struggling to solve different impor-
tant problems. One of the biggest problems is "How to spend better public money". In Bulgaria with forthcom-
ing EU membership there are a lot of problems and questions about norms and implementations of Public Pro-
curement Legislation.

Key words: Public procurement; Procurement regulation; National Procurement regulation;  Administrative
reform in Bulgaria; New Public Management
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"БИЗНЕС ПОСОКИ" е специализирано акаде-
мично издание и публикува материали в областта
на теорията и практиката на икономиката и управ-
лението, както и методически материали за обуче-
ние на студенти по тези професионални направле-
ния. В него се споделят и практически резултати от
приложението на научни постижения в реално
функциониращи предприятия.

За списанието се изисква да се предложат ори-
гинални статии, които не са били предадени за пуб-
ликация на други места и нямат авторски права.

Всеки автор носи отговорност за статията си,
публикувана в списанието.

Ръкописите за статиите трябва да бъдат изпра-
тени в два екземпляра и на магнитен носител.

Структура на научната статия - заглавие, клю-
чови думи, въведение, изложение, заключение (из-
води); използвана литература.

Обем на научната статия - от 5 до 20 стандарт-
ни машинописни страници ( 1 стр. - 1800 знака).

Структура на научното съобщение - няма въве-
дение, директно се формулира предметът на проуч-
ването, хипотезата, целта и задачите. Изложението
представя стъпките на проучването, систематиза-
цията на получените данни, интерпретирането им
и постигнатите резултати.

Обем на научното съобщение - до 10 стандарт-
ни машинописни страници.

Първата страница на ръкописа трябва да

съдържа: заглавие (без абревиатури); име и фамилия
на автора (авторите); органицация или институция,
от която е авторът; резюме - до 150 думи, и ключо-
ви думи - до 5, на английски и български език.

На отделен лист авторът трябва да предостави
персонална информация - име, фамилия, научни
степени, телефон, факс, E-mail.

Технически параметри - статиите да са с шрифт
Times New Roman, кегел 11 пункта, междуредие
1,08, Word 2000, новите абзаци с отстъп 0,6. Тъй
като графичното решение на списанието е в две ко-
лони, наборното поле на една колона е: основа 8,45
см, височина 24 см.

Забележките под линия се разполагат на основа
17,4 см в наборното поле на страницата и да са по-
следователно номерирани с арабски цифри, като в
същото време са ограничени по брой и обем..

Фигурите и графиките в статиите да са ясни и
подходящи за офсетовия печат, като в същото вре-
ме са съобразени с наборното поле на колоните в
страницата, означени като фигури и номерирани
последователно с арабски цифри.

Библиография - според правописните правила
на съвременния български книжовен език.

Пример за графично оформяне на ползвана
литература на български език:

1. Проф. д-р Мръчков, В., проф. д-р К. Средко-
ва, проф. д-р Ат. Василев, Коментар на Кодекса на
труда. “Сиела”, София, 2005.
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