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n Резюмета __ ,. ____________ _
Съвместно използване на балансираната система от показатели (ВSС) и 

показателя икономическа добавена стойност (EVA) за оценка 
ефективвостrа па предприятието. 

доц. д-р Галин.а Ку р тева, Бургаски свободен. университет 

Страница 3. Резюме: В икономическата литература и практика са популярни различни 
техники за измерване на ефективността на дейността на предприятието, базирани както на 
финансови, така и на нефинансови показатели. Самостоятеmюто използване на всяка една от тези 
техники има своите предимства и недостатъци. В статията се представя предимството на 
синергията от обвързването на Балансираната система от показатели (ВSС) и показателя 
икономическа добавена стойност (EVA). 

Кточови думи: балансирана система от показатели (ВSС), икономическа добавена стойност 
(EVA), измерване дейността на предприятието. 

Collaboratively using of the balanced scorecard (ВSС) and the indicator -
economic value added (EVA) as an estimation ofthe effectiveness ofthe enterprise 

Assoc. Prof. Galina Kurteva, PhD, Bur gas Free University 

Page 3. Summary: In the economic literature and practice are popular different techniques to 
measure the effectiveness ofthe entity, based both on fшancial andnon-:financial indicators. Independent 
use of each of these techniques has its advantages and disadvantages. Тhе article presents the advantage of 
the synergy oflink:ing the Balanced Scorecard (ВSС) and the indicator (index) - economic value added 
(EVA). 

Keywords: balanced scorecard (BSC), economic value added (EVA), measuring the activity ofthe 
enterprise. 

Функционална схема на решенията в управление 
на операциите в сферата на услугите. 

г.л. ас. д-р Юлия Йоргова, Бургаски свободен. университет 

Страница 9. Резкше: В статията, в паралел с материалното производство, се разглеждат и 
анализират основните, от операционна гледна точка, характеристики на услугите и принцmmата 
схема на управление на операциите на услуги. Предложена е функционална рамка на групиране на 
решенията в операциите на услугите. Изяснени са особеностите на тези решения в услугите по 
области -процес, капацитет, персонал, клиенти, качество, наличности. 

Ключови думи: услуги, управление на операциите, процес, капацитет, персонал, клиенти, 
качество,наличности 

*** 
Functional scheme of decisions in service operations management 

Yulia Yor gova, PhD Chief Assist., Burgas Free University 

Page 9. Summary: Тhе paper examines the fundamental characteristics of services and the fonnal 
scheme of service operations management from an operational management perspective, drawing а 
parallel with actual material production. Тhе paper suggests а :functional decision-making framework in 
service operations management. It also reveals the specifics of decisions in service operations in the 
following areas: service processes, capacity, personnel, customers, quality and inventory. 

Кеу words: services, operation management, service process, capacity, personnel, customers, 
quality, inventory 
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_ _ _  R_ез_юм_е_т_а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u----
Сигурност и безопасност на туристическия продукт на дестинация България 

д-р Златина Караджова, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров" Бургас 

Страница 20. Резюме: СъвремеmIИят туризъм се развива в глобален мащаб като една силно 
динамична сфера на дейност, където желанията и предполагаемите очаквания на клиентите са 
изведени в култ, както и гарантирането на тяхната сигурност. Всяка верига хотели, авиоmшии, 
туроператори, ресторантьори и всички обслужващи по веригата звена използват различни методи и 
средства, за да прогнозират и максимално точно да доближат своите услуги до изискванията на 
гостите по отношение на тяхната сигурност и безопасност. Факт е, че който успява в това, успява и в 
бизнеса, с който се занимава. 

Съвременният турист става все по-взискателен към сигурноспа и безопасноспа на 
дестинацията, която посещава. Именно тези два аспекта от качеството на туристическия продукт 
започват да играят все по-решаващо значение при избора за предприемане и осъществяване на 
туристическо пътуване. 

Ключови думи: туризма, безопасноспа, сигурноспа, стандарrи 

*** 
Tourist product of destination Bulgaria - security and safety 

Dr. Zlatina Karadjova, University "Prof D-r Asen Zlatarov" Burgas 

Page 20. Summary: Modern tourism is growing globally as а highly dy n a mic area of activity where 
the alleged wishes and expectations of customers are drawn to worship, simultaneously ensuring their 
safety. Each chain hotels, airlines, tour operators and all service downstream units using different methods 
and tools to predict accurately and converge their services to the requirements of the guests to their security 
and safety. Тhе fact is, that whoever succeeds in this, succeeds in business, which deals with. 

Today's tourist is becoming more demanding on security and safety of the visited destination. It is 
these two aspects of quality of tourist product began to play an increasingly importance when choosing to 
adopt and implement tourist travel. 

Ке у  words: tourism, safety, security, standarts. 

Развитие на стратегически съюзи от 
динамичните малки и средни предприятия 

докторан.т Сш вия Георгиева 
Ун.иверситет за н.ацион.шzн.о и световно стопанство - София 

Страница 28.Резюме: Динамичните малки и средни предприятия имат съществен принос за 
решаване на важни икономически и социални проблеми . Тези предприятия развиват стратегически 
съюзи за да постигнат значими за тях цели. 

Основната цел на тази статия е да разгледа юnочови аспекти в процеса на развитие на 
стратегическите съюзи от динамичните малки и средни предприятия. 

Ключови думи: динамични малки и средни предприятия, стратегически съюз, предприемач, 
партньорство. 

*** 
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--(.J-------------
Strategic alliances development of dynamic small and medium-sized enterprises 

PhD Student Silviya Georgieva 
University о /  national and world есопоту - Sofia 

Page 28. Summary:Dynamic small and medium-sized enterprises have substantial contribution to 
solve important economic and social proЫems. These enterprises develop strategic alliances in order to 
achieve objectives important for them. 

Тhе main purpose of this paper is to study specific aspect in process to developing strategic 
alliances of dynamic small and medium-sized enterprises. 

Кеу words: dynamic small and medium-sized enterprises, strategic alliance, entrepreneur, 
partnership. 

По някои възможности стойностно-неизмерими обекти и събития 
да се и1Перпретират от управленската отчетност 

доц. д-р Николай Стоянов Колев, Бургаски Свободен Университет 

Страница 33. Резюме: Авторът аргументира необходимостта управленската отчетност да 
обхваща стойностно-неизмеримите, но стопанско-значими обекти и събития, и представя някои 
ВЪЗМОЖНОСТИ за това. 

*** 
About possibilities for management accounting interpretation 

some no-money-valuaЫe objects and events 
Assoc. Prof Nikolay Stoyanov Kolev, PhD, Burgas Free University 

Page 33. Summary:Тhe author argues the necessity for m.anagement accounting interpretation 
some no-money-valuaЫe, but business-significant objects and events and present some possibllities for 
that. 

Еволюция па съвременната теория за инвестиционни портфейли-част 11. 
Ангел Марчев, мл. 

катедра "Управление", Университет за национално и световно стопанство 

Страница 42. Резюме: Съвременната теория за шmестmщонни портфейли съвсем 
заслужено се счита за едно от най-големите постижения във финансовата наука. Редица 
изследователи са подпомогнали бързото й развитие, обогатяване и усложняване. Същевременно 
теорията предоставя възможности за множество нови научни постижения. В настоящата 
разработка е продължен хронологичният преглед на всички основни концеmуални модели, 
съставляващи теорията. 

Ключови думи: Модел на Марковиц, Едноиидексен модел, Многофакторни модели, Теорема 
на Тобин, Модел за оценка на капиталови активи, модел с нулев бета коефmщент, арбитражна 
теория 

*** 
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_ _ _  R_ез_юм_е_т_а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u----
Evolution of modern portfolio theory - part П 

Angel Marchev, Jr. 
Department of Management, University for national and world есопоту 

Page 42. Summary: The modern portfolio theory deservingly is acknowledged as one of the blghest 
achievem.ents in financial science. Many researchers have helped its fast development, enrichment and 
complication. At the same time the theory presents opportunities for many new scientific achievements. 
Тhе chronological theoretical review of all its essential theoretical models is continued in the paper. 

Ке у  words: Markovitz model, Single index model, Multifactor models, Tobin's Тheorem, Capital 
asset pricing model, zero beta model, arЬitrage pricing theory 

Задълбочено изследване на отношението на софтуерните специалисти към 
инициативи за подобряване на софтуерни процеси 

докторант Mwieнa Комитска, 
Софийски университет "Климент Охридски" 

Страница 50. Резюме: Една от пай-важните предпоставки за успеха па инициативите за 
подобряване па софтуерни процеси {SPI) е отношението на ангажираните с това служители. 
Статията представя обобщения па резултатите от mпервюта, проведени със софтуерни 
специалисти, които споделят своите представи и идеи за SPI, както и наблюдения и впечатления, 
формирани при участието им в SPI проекти. Според извадката, състояща се от респондепти от 
различни националности, софтуерните специалисти като цяло имат позитивно отношение към SPI. 
Въпреки това, винаги ще съществуват предизвикателства при внедряването на SPI, които веднъж 
разпознати, могат да бъдат управлявани по-лесно. Освен това, в резултат па по-задълбочен анализ е 
идептифIЩИран набор от :критерии, които могат да бъдат приложни при формирането на успешен 
SPI екип. Един от тях е степента на мотивираност на служителите, която може да бъде повлияна от 
различни факrори, описани в статията. Резултатите от това проучване ще бъдат използвани при 
следващите етапи на изследване на реакцията на софтуерните специалисти към SPI. 

Ключови думи: подобрение на софтуерни процеси, mпервюта, софтуерни специалисти 

*** 
Detalled Analysis of Software Practitioners' Attitude towards Software Process Improvement 

Milena Komitska, PhD Student, Business Administration Department, 
Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University "St.Kliment Ohridsю" 

Page 50. Summary: One of the major prerequisites for success of software process improvem.ent 
(SPI) initiatives is the attitude of the people involved. Тhis paper presents fmdings from interviews with 
software practitioners who share knowledge and ideas about SPI, as well as observations and impressions 
gained through participation in SPI proj ects. According to the sam.ple of respondents which is comprised of 
people of various nationalities, the general population of software practitioners has а positive attitude 
towards SPI. Despite this finding, there will always Ье challenges in the implementation of SPI, but once 
known, these difficulties can Ье easily managed. Furthermore, the study found that there is а set of criteria 
which may Ье applied in the estaЫishment of а successful SPI team.. One of these criteria is the motivation 
of staff which can Ье influenced Ьу а variety of factors. Тhе results of this study will Ье used to further 
investigate people's reaction towards SPI. 

Ке у  words: software process improvement, interviews, practitioners 
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Използване на картова идентификационна технология за 

организиране и управление на кампусни системи 
ФWlиn Христов Каролев, 

докторант във Финансов Университет при правителството на РФ 

Страница 61. Резюме: Картовите системи имат възможности да не са единствено носители 
на ценна информация, която да идентифицира картодържателя, а могат да ръководят 
информационни потоци в сложни кибернетични и социални системи. Резултат от разширението на 
тази им функция са университетските кампусни системи. 

Ключови думи: картови системи, кампус, оптимизация, технологично приложение, 
управление, кибернетични системи. 

*** 
Detailed Analysis of Software Practitioners' Attitude towards Software Process Improvement 

Filip Hristov Karolev 

Page 61. Summary: Card systems have the potential not only as caпiers of specific valuaЫe 
information, but also as an opportunity to manage infonnation flows in complex cybemetic and social 
systems. As а result of this technical improvement are university campus systems. 

Кеу words: card, systems, campus, using of card technology, optimization of management for 
cybernetic systems 

Експликация на културата и нейното проявление в бизнеса 
гл. ас. д-р Соня Стефанова 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Бу р гас 

Страница 74. Резюме: Бизнес културното пространство се имплицира във всички слоеве па 
съвременната култура. Бързото и мащабно интегриране на международния бизнес в социално-
икопомическата реалност е съпроводено от интензивни и многопластови процеси в развитието па 
световната бизнес култура. Става дума за този сегмент от общочовешки отношения, който 
представлява материалната, mrrелектуалната и моралната основа от икономическия живот па 
обществата. Бизнес културата е сложно явление; тя е косвеното, невидимото и неформалното 
съзнание на една организация, което управлява поведението на хората, обединява креативността и 
динамиката в културната бизнес общност и подпомага разгръщането на пълния творчески 
потенциал при реализирането на стремежите. 

Explication of culture and its manifestation in business 
Chief Assist. Prof. Sonya Stefanova 

University "Prof. D-r Asen Zlatarov" Bu,gas 

Page 74. Summary: Тhе business culture domain is impliedin all la yers oftoday's culture. Тhе fast-
paced la r ge scale integration if intemational business in the social-economical reality is in parallel with 
intensive and complex processes in the development of the global business culture. Тhis is а segment of 
common interpersonal communication, which is the material, intellectual and moral basis of the 
economical life of societies. Business culture is а complex phenomenon; it is the indirect, unnoticeaЬle and 
informal consciousness of an organization. It controls people's behavior, unifies the creativity and 
dynamics in the cultural business community and assists the development of the full creative potential in 
realization of goals. 

"БИЗНЕС ПОСОКИ'' 



_ _ _  R_ез_юм_е_т_а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u----
Някои аспекти при управлението на човешките ресурси 

в многонационалните организации 
гл. ас. д-р Вяра Славянска, Бургаски свободен университет 

Страница 92. Резюме: Ефективното управление на човешките ресурси днес се разглежда 
като основно конкурентно предимство на многонационалната организация. Един от най-важните 
проблеми в тази област е свързан с дефиниране на оптималния баланс между степените на 
стандартизация и диференциация в практиките и политиките за управление на човешките ресурси, 
прилагани в различните филиали на компанията. В тази връзка, статията представя последователно 
подходите и стратегиите, използвани за управление на човешките ресурси в многонационалната 
организация, както и основните фактори, влияещи върху решението за стандартизация. 

Ключови думи: управление на човешките ресурси, интернационализация, многонационална 
организация. 

*** 
Some aspects with human resource management in the multinational organizations 

Ch.assistant Viara Slavianska, PhD, Burgas Free University 

Page 92. Summary: Тhе effective human resource management is viewed nowadays as а basic 
competitive advantage for the multinational organization. One of the most important proЫems in this field 
is concemed with defining the optimal balance between the degree of standardization and differentiation in 
the practices and policies for human resource management, applied in the different subsidiaries of the 
company. In this connection the material presents consecutively the approaches and strategies, used for 
human resource management in the multinational organization, as well as the basic factors, influencing the 
decision for standardization. 

Кеу words: human resource management, internationalization, multinational organization. 
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Съвместно използ-
ване на балансира-
ната система от 
показатели (BSC) и 
показателя иконо-
мическа добавена 
стойност (EVA) за 
оценка ефектив-
ността на 
предприятието 
доц. д-р Гшzина Куртева 
Бургаски свободен университет 

Първите модели за измерване и оценка на 
резултатите от дейността на предприятието са 
появяват през 20 години на миналия век. Те са 
бшm достатъчно опростени от mедна точка на 
отчетността и са конструирани преди всичко с 
финансови показатели (моделът на Дюпон, 
решабилност на инвеСТIЩИите ROI, редица 
единични коефициенти). Тези традиционни 
финансови показатели са конструирани въз 
основа на счетоводния отчет и финансовата 
отчетност на предприятието. Поради това те 
позволяват един ретроспективен анализ на 
дейноспа на предприятието. Същевременно с 
усложняването на бизнес средата през 60 90 те 
години на миналия век се повишава 
неопределеността на поведението на 
елементите й и се затруднява екстраполирането 
на тендеIЩИи в бъдещето. При тези условия 
ръководството на едно предприятие, а и 
потеIЩИалните инвеститори се затрудняват да 
вземат стратегически решения само въз основа 
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на анализа с традиционни финансови 
показатели. В тази връзка например, 
балансовата стойност на активите (информация 
от счетоводния баланс), която е изключително 
важна за инвеститорите е много по различна от 
пазарната им стойност. Това е следствие от 
нарастващата роля на нематериалните активи, 
такива като интелектуален капитал, репутация, 
научно-изследователски разработки и т.н. Това 
предизвиква търсенето на методология за 
оценка на нематериалните активи и възможност 
за приспособяване на стандартната отчетност за 
отразяване влиянието на нематериалните 
активи върху дейността на предприятието. 

Появяват се нови концепции за оценка на 
ефективноспа на дейноспа на предприятието 
чиста печалба на една акция (EPS), коефициент 
на съотношение на цената на акцията и чистата 
печалба, коефициент на съотношение на 
балансовата и пазарната стойност на акциите, 
рентабилност на акционерния капитал (ROE), 
Паричен поток, икономическа добавена 
стойност ( EVA), пазарна добавена стойност 
(МVА), балансирана система от показатели 
(ВSС), парична възвращаемост на инвестициите 
(CFROI)идp. 

Използването на тези показатели за 
оценка на дейността на предприятието има 
своите преимущества и недостатъци. Понякога е 
възможно чрез комбинирането им да се осигури 
по точна информация за стратегическото 
планиране, стратегическия избор и като цяло за 
стратегическото управление на предприятието. 

В този контекст настоящата 
статия представя предимството на 
синергията  от обвързването на 
Балансираната система от показатели 
(BSC) и nоКJlЗаmеля икономическа добавена 
стойност (EVA). 
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L БАЛАНСИРАНАТА СИСТЕМА ОТ 

ПОКАЗАТЕЛИ (BSC) - СИСТЕМА ЗА 
И З М Е Р В А Н Е  Д Е Й Н О С Т Т А  Н А  
ПРЕДПРИЯТИЕТО 

В основата на концепцията за 
балансираните карти стои идеята за създаване 
на нова система за измерване на дейността на 
предприятията1

• Необходимостта от такава 
система възниква, когато се появява проблемът 
относно използването на финансовите 
показатели за оценка на дейността на 
предприятието. Те се оказват недостатъ1ШИ за 
създаването на информационна база за 
вземането на управленски решения2

• На 
практика за постигането на желани финансови 
резултати, ръководството на предприятието 
влага твърде много усилия (като подобряване на 
оперативната дейност, обучение на 
служителите, изграждане на нови връзки с 
клиентите и т.н.), които не могат да бъдат 
количествено измерени, за да се оцени техния 
принос в общия финансов резултат. Поради това 
за измерване дейността на предприятието освен 
краткосрочните финансови показатели се 
разглеждат и оценяват инвестициите за 
нематериални активи, създаващи конкурентни 
преимущества на предприятието. Така се 
създава една балансирана система от 
измерители, която поставя акцент върху 
нефинансовите показатели за ефективност. 

Приложението на такава ситема за 
измерване дейността на предприятието 
позволява на всеки ръководител да намери 
отговор на четири важни за бизнеса му въпроса: 

1 въпрос: Как потребителите оценяват 
предприятието? 

Информация за потребителската оценка 
ръководителя може да получи, като се оценят 
определени пазарни сегменти, които 
предприятието обслужва или иска да обслужва. 
Обикновено за всеки пазарен сегмент се избират 
и следят следните характеристики: пазарен дял, 
разширяване на потребителската база; 

1 Д-р Дейвид Нортьн заедно с професор Робърт Каплан от 
Harvard Business School е съавтор на концепцията за Balanced 
Scorecard. Той е един от основ пелите и президент на Balanced 
Scorecard Collaborative Inc. 
2 Кaplan RS., Norton D.P. Тhе Balanced Scorecard Measшes then 
drive Perfoпnance // Harvard Business Review. 1992. Vol. 70. N 1. 
Р. 71-79. 
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запазване на потребителската база, степен на 
удовлетвореност на потребителите; 
рентабwтост на потребителската база. 

Оценката на потребителя за дейността на 
предприятието открива богати възможности за 
дефиниране и на други, специфични 
количествени показатели. Например може да се 
приеме, че жалбите и оплакванията са по-важни 
и по-интересни от изразените одобритеJПiи 
оценки в нарочни анкети. Анализът на такава 
информация може да доведе до откриване на 
нови пазарни сегменти или нови продукти и 
услуги. С други думи, резултатите от анализа на 
отношенията с клиентите помагат на 
организацията да преразгледа съществуващите 
и потенциалните клиенти и да насочи своите 
усилия за удовлетворяване на изискванията на 
онези от тях, които са перспекrивни. По този 
начин ще се постигне съгласуване между 
основните показатели за резултат, които 
организацията иска да п о с т и г н е  
(удовлетвореност и лоялност на клиентите, 
запазване и създаване на нова потребителска 
база и т.н.) и конкретните характеристики на 
целевите потребители и пазарни сегменти. 

2 въпрос: Как а1щиоперите оценяват 
предприятието?. 

На практика акционерите оценяват 
предприятието въз основа на неговото 
финансово състояние, защото от това зависи 
степента на удовлетворение на техните 
интереси. Финансовите интереси обикновено се 
свързват с увеличаване на доходността, 
показател за които се явява възвращаемостта на 
инвестициите. До подобряване на финансовите 
резуmати, обаче най - често се достига чрез два 
основни фактора ръст на доходите и 
производителност. Те могат да се обосноват на 
базата на намалената себестойност или на по-
ефективното използване на собствените 
финансови и физически активи. 

3 въпрос: Какви вътрешнофирмени 
процеси могат да обезпечат създаването на 
отличителни конкурентни преимущества па 
предприятието? 

Според Нортън и Каплан3 основните 
процеси, чрез които предприятието може да 

3 Каплан, Р., Дейвид Нортьн; Балансирана система от 
показатели за ефе пиввост, ,,класика и Сrил" ООД, 2005, стр 
128 
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удовлетвори едновременно желанията на 
клиентите и собствениците са три: 

Иновационни процеси те са 
насочени към изучаване на възникващите ШIИ 
латентните потребности на клиентите, с 
последваща разработка на продукти ШIИ услуги, 
които да m удовлетворяват. 

Оперативни процеси това са 
процесите, свързани с производството и 
доставката на съществуващата продукция до 
потребителя. По същество предприятието 
винаm приоритетно фокусира своето внимание 
именно към тези процеси при измерването на 
дейността си. 

Следпрода:нсбенообслу.»сване 

Действията на предприятието в това 
направление винаm прибавят стойност към 
използваните от клиентите услуги или 
продукти. 

Фигура 1 разкрива мястото на всеки 
процес в една цялостната вътрешна за 
предприятието верига от операции за 
постигането на финансовите и потребителските 
му цели. Това означава, че оценката на 
вътрешнофирмени процеси, които обезпечат 
създаването на отличителни конкурентни 
преимущества на предприятието, може да бъде 
направена само след като са ясни финансовите 
резултати и оценката на отношенията на 
предприятието с клиентите. 

Иновационен Оперативен Следпродажбено 

Определяне на процес процес обслужване Удовлетворяване 
потребностите потребностите 
на клиента * Определяне * Производство на * Обслужване на наклиеIПа 

на пазара стоки и услуги юmенга 

* Създаване 
на 
предложения 
за стоки и 
услуги 

* Доставка на 
стоки и услуги 

Фигура 1. Общ модел на веригата от вътрешни бизнес 
процеси за създаване на стойност 

4 въпрос: По какъв начин може да се 
постигне дългосрочно подобряване на 
състоянието на предприятието? 

Отговорът на този въпрос е кратък чрез 
усвояването на нови знания. Проблемът е в 
измерването на способността на предприятието 
да се развива и усъвършенства в съответствие с 
изискванията за постигане на високи финансови 
резултати, висока удовлетвореност на клиентите 
и ефективни вътрешни процеси. Тъй като 
развитието на тази способност изисква 
инвесnщии преди всичко в потенциала на 
човешкия на предприятието, показателите за 
оценка могат да бъдат удовлетвореност на 
служителите, запазване на базата от служители 
на предприятието, ефективност на служителите, 
развиване на стратегически сфери на 
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компетентност; мотивация на персонала за 
лично развитие и принос и др. 

Както се вижда тези четири въпроса 
дават една многоаспектна оцека на дейността на 
предприятието. Извън традиционния финансов 
анализ, дейността на предприятието се измерва 
от гледна точка на потребителя, от гледна точка 
на акционера/ собственика и от гледна точка на 
перспективата за обучение и развитие. Тези 
четири аспекта на оценката са в причшmо-
следствена връзка. Например, резултатните 
показатели при финансовата оценка са 
следствие от ефективността на вътрешните 
процеси, взаимоотношенията между 
предприятието и клиентите и от способността 
на предприятието да усвоява нови знания. 
Сдруги думи, при използването на 
балансираната система от показатели 
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(ВSС) за измерване дейностrа на предприятието 
се отчита причино-следствената връзка между 
резуJПатните показатели и ключовите фактори, 
под влиянието на които те се формират (вж. 4). 

К л а с и ч е с к а т а  с т р у к т у р а  на 
балансираната система от показатели 
(ВSС) може лесно да се модифицира. В нея 
могат да се включват и други системи от 
показатели за оценяване дейността на 
предприятието, например от гледна точка 
на опазването на околната среда, от гледна 
точка на социалната отговорност на 
предприятието и др. При това обаче ще се 
разкрие едни съществен недостатък 
липсата на общ базов показател, който да 
измерва успешността на реализираната 
стратегия  на предприятието и 
ефективността от функционирането на 
предприятието изобщо. Този показател 
следва да бъде краен ориентир за 
стратегическото у п р а в л е н и е  на 
предприятието. Той следва да обобщава 
отговорността на всички системи на 
предприятието за реализираните 
резултати. Ролята на такъв ориентир би 
могъл да изпълни показателят икономическа 
добавена стойност (EVA). 

П. ИКОНОМИЧЕСКА ДОБАВЕНА 
С Т О Й Н О С Т  (EVA) ФИНАНСОВ 
П О К А З А Т Е Л  З А  О Ц Е Н К А  Н А  
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

EVA е една от най-широко използваните 
мерки за оценка на функционирането на 
предприятието, чиято управленска философия е 
изградена на принципа на „създаване на 
стойност" (Value Based Management). EVA 
измерва разликата между възвращаемостrа на 
инвестирания в компанията капитал и цената на 
този капитал. Изхожда се от разбирането, че 
акционерния капитал не е свободен ресурс, а 
цена която трябва да бъде заплатена. В общия 
случай тази цена е алтернативна цена, която 
акционерът може да получи, ако инвестира 
парите си в друг бизнес със същата степан на 
риск. Именно това е предпоставката 

• Simeonov, О., Lambovska, М.; Control over threats, Georg, Zilina, 
2010,рр.105-106, 141-142 
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предприятията да изграждат стратегии си за 
развитие с оглед създаване на нарастваща 
стойност за акционерите.В технологичен план 
EVA има характер на „остатъчна стойност" и се 
изчислява по следния начин: 

EVA=NOPAT - OIC*WACC 
NOPAT -нетен оперативен доход след данъци 
OIC - капитал, шmестирап в оперативнаrа дейност на 
компанията 
WACC - средна претеглена цена на капитала. 

Съгласно концепцията за добавена 
стойност EVA, една компания функционира 
успешно, когато: 
D покрива разходите, свързани с 
оперативната дейност; 
D покрива цената на инвестирания 
капитал; 
D създава допълнителна ( остатъчна, 
добавена) стойност на акционерите (EVA>O), 
т.е. увеличава пазарната стойност на 
компанията, респективно цената на акциите. 

Or гледна точка на инвеститорите, когато 
EVA<O предприятието реализира икономическа 
загуба (загуба на стойността), тъй като не 
осигурява изискуемата възвращаемост на 
вложения от акционерите капитал, т.е. 
предприятието изяжда повече ресурси, 
отколкото генерира. EVA= O, когато резУJГrатите 
от функционирането на предприятието 
покриват оперативните разходи и осигуряват на 
акционерите доход, който съответства на поетия 
от тях риск (цена на капитала). 

Когато EVA>O това означава, че 
акционерите получават по-висока 
възвращаемост от тази която могат да очакват в 
зруго предприятие със същия риск. Добавената 
стойност създава стимул за нови инвестиции, 
които осигуряват растежа на всяка компания и 
реалната икономика като цяло. По този начин 
бизнесът генерира нарастваща стойност не само 
за инвеститорите, но и за всички други 
участващи ( в т.ч. и за работещите в 
предприятието) или свързани с бизнеса ( 
stak.eholders). Следователно ефективен и 
конкурентоспособен е този бизнес, който 
създава достатъчна текуща доходност и 
допълнителна ( добавена) стойност за 
акционерите в дългосрочен план. 

Би могло да се обобщи, че EV А е важен 
показател за оценка на способността на 
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Съвместно използване на балансираната система от ... u--
предприятието да създава икономическа 
добавена стойност. А това е възможно, ако 
предприятието притежава конкурентно 
предимство и поради това реализира печалба 
над тази, генерирана от аналогични 
предприятия на пазара .. Тази печалба остава в 
предприятиетоследкатовсичкизаинтересовани 
страни са адекватно компенсирани за своите 
усилия (акционери, мениджъри, кредитори, 
персонал и т.н.). Самостоятелното използване на 
този показател посочва само размера на тази 
печалба, но не и начина на нейното създаване. В 
този аспект показателят не може да бъде 
използван като алтернатива на добрите 
управленски практики при вземането на 
стратегически решения. В същото време, както 
се разбра, BSC е способна да обхване влиянието 
на различните външни и вътрешни фактори 
върху резултатите от дейността на 
предприятието в това число и печалбата му. В 
този смисъл е реална възможността BSC и EVA 
да се използват в комбинация, за да се оцени 
ефективността на дейността на предприятието и 
да се анализират определящите я фактори. 

Ш .  СЪВМЕСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ Н А  
П О К А З А Т Е Л Я  И К О Н О М И Ч Е С К А  
Д О Б А В Е Н А  С Т О Й Н О С Т  ( E V A )  И 
Б А Л А Н С И Р А Н А  С И С Т Е М А  О Т  
ПОКАЗАТЕЛИ(ВSС) 

Преимуществото на балансираната 
система от показатели BSC е в целостта и 
системността й. Приложението й не изисква 
специални знания в областта на финансовата и 
приложна икономика. Показателят 
икономическа добавена стойност ЕVАима друго 
предимство математическа точност. 
Обединяването на положителните им страни 
позволява да се създаде една по-ефективна 
структура с високи прогностични 
ВЪЗМОЖНОСТИ
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Теоретически е възможно показателят 
EVA да се добави като ключов показател в 
показателите за оценка на финансовата 
перспектива в Балансираната система от 
показатели BSC, защото формално EVA е 

'Ampuero М., Goranson J., Scott J. Solving the Measurement 
Puzzle: How EVA and the Balanccd Scorecard Fit Together // Тhе 
Сар Gemini Emst & Young Center for Business Innovation. Issue 2 
"MeasuringBusinessPerfoпnance". 1998. Р.45-52. 
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класически финансов показател като 
показателите за рентабилност на акционерния 
капитал (ROE), рентабилност на инвестициите 
ROI парична възвращаемост на инвестициите 
(CFROI)идp. 

Практически той може да бъде използван 
обаче и като допълнителен показател извън 
балансираната система от показатели. По този начин 
вниманието на анализаторите ще се фокусира 
към способността на предприятието да 
удовлетворява интересите на акционери, 
мениджъри, кредитори, персонал и т.н. (вж. фиг. 
2). 

Както показва и фигурата, въз основа на 
виждането на висшето ръководство, което 
отразява интересите на акционерите, се 
определят финансовите цели и ориентири на 
предприятието. След това се решава кръга от 
проблеми, свързани с идентифициране на 
потребителите и удовлетворяването на техните 
изисквания. След което се определят 
необходимите условия (средства и 
мероприятия) за удовлетворяване интересите 
както на акционерите, така и на потребителите, 
при което се решават проблемите свързани с 
е ф е к т и в н о т о  и з п ъ л н е н и е  н а  
вътрешнофирмените процеси. Това от своя 
страна зависи от технологията, квалификацията 
и опита на персонала и други фактори, включени 
в групата показатели за оценка на способността 
на предприятието да се променя и 
усъвършенства, съобразно условията, при които 
се реализират стратегическите й цели. Крайният 
резултат от всички тези действия позволява да се 
удовлетворят в определена степен финансовите 
интереси на заинтересованите от дейността на 
предприятието страни. 

Въз основа на направеното изложение 
можем да направим следния извод: 
Съвместното използване на балансираната 
система от nol(JlЗameлu BSC и показателя 
икономическа добавена стойност EVA 
открива по-широк поглед към дейността на 
п р е д п р и я т и е т о  в с р а в н е н и е  с ъ с  
сомостоятелното им прилагане. Основното 
преимущество е свързано с възможността да 
с е  к о н т р о л и р а  п о с т и г а н е т о  н а  
стратегическите цели на предприятието. С 
д р у г и  думи от г л е д н а  т о ч к а  н а  
стратегическото управление показателят 
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потребители 

Виждане на висшето 
рыrоводство на 
предприятието 

вътреnши процеси 

обучение и развитие 

EVA 
Фактическа икономическа 
печалба на предприятието, 
КОJ1ТО остава след 
компенсиране усилията на 
всички заинтересовани 
страни извън и в 
предпрmпнето. 

Фигура 2 EVA и BSC 

EVA може да се разгле:нсда като целеви 
ориентир за цялостната дейност на 
предпрuятието, а балансираната система 
от показатели инструментариума за 
реализацuя на тази цел. 
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Функционална 
схема на решенията 

материалното производство. Цеша е да се 
направят изводи, полезни, както за теорията, 
така и за практиката на операционните 
ръководители в обслужващия сектор за 
справяне с проблемите и предизвикателствата, в уп'Рав.1 п еиие на които уникалната същност на услугите, като J 1, п обект на управление, поставя пред тях. 
Последователно ще бъдат представени и о пепациите в анализирани основните, от операциоШiа гледна r точка, характеристики на услугите, ще бъде 

сфепата на услугите изяснена прmщипната схема на управление на r операциите на услуги и произтичащите от тях 

гл. ас. д-р Юлия Йоргова, 
Бургаски свободен университет 

Управление на операциите е 
функционална област на стопанската дейност и 
като такава се фокусира върху отговорността за 
вземане на решения във функцията на 
операциите. Възможни са различни рамки на 
решенията, но поради това, че управление на 
операциите се занимава със системите за 
трансформация при производството на 
продукти, в литературата [1] като най-удачна е 
възприета функционалната схема за групиране 
на решенията. В производството на материални 
продукти схемата включва пет главни области на 
отговорност за решения в управлението на 
операциите: процес, капацитет, наличности, 
работна сила и качество. Тези категории 
решения напълно описват съществуваща или 
проектирана нова операция, както и указват 
периметъра на отговорности на операциоШIИТе 
ръководители. 

Услугите притежават уникални 
характеристики от гледна точка на функцията 
управление на операциите. В основата на 
проблемите, с които се сблъскват 
ръководителите в сектора на услугите често 
стои недостатъчното познаване естеството на 
услугите като обект на управленско 
въздействие. Поради своите специфични 
характеристики те често изискват по-различни 
подходи на управление. 

В статията се разглежда и анализира 
функционалната схема на решенията в 
управление на операциите в сферата на 
услугите, сравнявайки я с възприетата за 
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особености на отделните групи функционални 
решения в операциите. 

Основни характеристики на услуrите. 
За операциите, очертаването и 

детайлното изясняване на основните 
характеристики на услугите, които ги 
разграничават от материалните продукти 
(стоките) и определят тяхната уникалност е от 
съществено значение. Те са необходимата 
изходна позиция за всякакви по-нататъшни 
анализи, разсъждения, обобщения, 
класификации, изводи и решения при 
управление на системите и процесите за 
производство и предоставяне на услуги на 
потребителите. 

Най-често цитирани характеристики на 
услугите в литературата [ 1,4,5] са: неосезаемост, 
едновремеmюст, разнородност, нетрайност. 

Това б е з с п о р н о  са  о с н о в н и  
разграничителни характеристики на услугите, 
но от гледна точка на управлението на 
операциите е особено важно да бъдат изяснени и 
характеристики като: 

D присъствие на клиента в 
производството, т.е. наличие на контакт между 
производител и потребител; 

D участие на клиента в процеса на 
производство на услугата; 

D взаимодействие и съобразяване с 
изискванията на клиеша; 

D гъвкавост на процеса по 
отношение вземане на специфични сложни 
решения от изпълнителя на услугата; 

В един по-конкретен план всяка една от 
характеристиките следва да бъде описана по-
подРобно: 

� Неосезаемост 
Услугите са физически неосезаеми итани 
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продукти. Те не може да бъдат докоснати, 
разгледани ИJШ опитани на вкус и мирис. Те са 
противоположнаната страна на физическото 
съдържание или осезаемост на материалните 
продукти или стоките, както е възприето да 
бъдат наричани в специализираната литература. 
Някои услуги могат дори да бъдат трудни за 
улавяне от ума, което ги прави и мислено 
неосезаеми. 

Разбира се не всички услуги имат еднаква 
степен на неосезаемост. Малко услуги са 
напълно неосезаеми, точно както малко стоки са 
напълно осезаеми. И стоките, и услугите 
съдържат осезаеми и неосезаеми елементи и 
могат да бъдат видени като цялост, обхващайки 
хоризонт от най-ниската до най-високата степен 
на неосезаемост. Някои услуги съдържат 
подпомагащи стоки, които въплъщават 
предлаганите услуги, както например е в случая 
на използване на хотел, заведения за хранене, 
лизиШ'Овите компании, предлагащи финансови 
услуги, свързани с физически стоки (напр. 
автомобИJШ, машини и др.) 

Едновременност 
За разлика от стоките, които се 

употребяват след като се произведат, услугите се 
създават и консумират по едно и също време. 
Потребителят присъства и/или участва в 
производствения процес. Степента на 
припокриване на двата процеса е различна за 
различните услуги. Но дори най-малкото 
частично припокриване между производство и 
консумация означава, че се осъществява контакт 
по време на процеса на доставка на услугите 
между обслужващ персонал и потребител. Те си 
взаимодействат в една ИJШ друга степен в 
процеса на производство и доставка на услугата. 
Това не е необходимо в случая със стоките. При 
тях производството и доставката на стоката до 
крайния потребител са два функционално 
разделени във времето и пространството 
процеса. 

Разнородност 
Разнородността на услугите се изразява в 

разликата в изпълнението на една и съща услуга 
за различните клиенти. Услугите са процеси, 
съдържащи едновременност при създаването си 
и поради това носят по-голям риск да бъдат 
зависещи от различни обстоятелства. Основни 
източници на разнородност при изпълнение на 
услугите са: персоналът, потребителите и на 

обкръжаващата среда. Разнородността има 
широко вариращи последствия за управление на 
операциите в системата за доставяне на услуги. 

Нетрайност 
Услугите не могат да бъдат съхранявани. 

Това не се дължи само на тяхната неосезаемост, 
но така също на ограничението от 
едновременното производство и консумация. 
Веднъж произведена, услугата трябва да бъде 
консумирана, в противен случай е ненужна. 

  Присъствие на потребителя в 
производството (наличие на l({)Hmaкm с 
клиента) 

Тази характеристика е една от основните 
разграничтелни характеристики на услугите. 
Докато при производството на стоки 
потребителите не се допускат до фазите на 
производство, ако за това няма изрична 
необходимост, то при голяма част от услугите е 
неизбежен контактът с клиента при създаване на 
продукта. Присъствието на потребителя в 
производствения процес може да се реализира 
по три начина: 

физическо присъствие през 
цялото време (напр., при стоматологични, 
фризьорски, хирургически услуги); 

присъствие при започване и 
завършване на процеса (напр., химическо 
чистене, ремонтни услуги); 

виртуално присъствие (напр., 
дистанционно обу ч ение, елекrронна търговия, 
телекомуникационни услуги); 

Стоките се произвеждат, продават и след 
това потребяват. Услугите се продават, 
произвеждат и консумират с различна степен па 
едновременност. Това прави присъствието на 
потребитяля в организацията под една ИJШ друга 
форма необходимо и трябва да се отчита при 
проеIСГирането и изпълнението на операциите, в 
чието създаване участва и потребителят. 

  Участие на клиента в процеса на 
производство на услугата 

Включването на потребителя в 
производствения процес внася неопределеност, 
както по отношение на съдържанието на 
услугата и времето за изпълнение, така и по 
отношение на качеството. Нещо повече, то влияе 
на ефективността на операциите и 
цикличността на търсенето на услугата. 
Опитите да се удовлетворят нуждите на клиента 
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с ефективни операции е сложна задача. 
КлиеIПИТе често са съществена част от процеса 
на доставяне на услугата и те могат да бъдат 
разглеждани също като ресурс за организацията. 
За операциите е важно да се отчита разликата 
между „контакт с клиента" и „участие на 
клиента". 

Взаимодействие и съобразяване с 
изискванията на клиента 

За разлика от стоките, които се доставят и 
след това се купуват такива, каквито са 
произведени, услугите в много по-голяма степен 
са създадени "по поръчка", и са съобразени с 
конкреnmте изисквания на всеки клиент. Това е 
особено вярно, когато е налице висока степен на 
припокриване на производство и консумация. 
Персоналът трябва да сведе услугата до 
желанията на клиента. Той е в непрекъснато 
взаимодействие и обратна връзка с потребителя 
и променя услугата според неговите изисквания. 
Клиентът би могъл да въздейства върху процеса 
на производство на услугата. 

  Гъвкавост на процеса по отношение 
вземане на специфични сложни решения от 
изпълнителя на услугата; 

Тази характеристика определя доколко 
процесът на производство на услугата вкточва 
стандартни, рутинни процедури и дейности или 
е с голяма сложност и индивидуалност. Колкото 
услугата е по-сложна и изискваща специални 
професионални умения и висока квалификация, 
толкова по-голяма гъвкавост на процеса по 
отношение вземане на специфични, творчески, 
дори иновативни решения е необходима. 
Пример за такива услуги са професионалните 
услуги като лекарски, дизайнерски и др. 
Предоставянето им на клиентите определено 
изисква различна компетентност от 
служителите, противоположно на не сложните 
услуги, производството на които включва 
стереотипни операции. 

Услугите са особено разнородна група 
продукти. Техните основни характеристики 
поставят специфични предизвикателства пред 
управлението на процеса на създаването им. Те 
слагат отпечатък върху всички решения 
свързани с изграждането на организацията за 
услуги и нейното успешно реализиране на 
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пазара. Специфичните характеристики на 
услугите са определящи при очертаване на 
рамката на решенията в управление на 
операциите на услугите. Клиентите, 
персоналът, системата за трансформация, 
качеството и т.н. - всички те са зависими от тези 
характеристики в процеса на производство на 
услугите. 

Особености на принципната схема на 
управлеииепаоперациитенауслуги 

Един от начините за дефиниране на 
операциите е като управление на 
производствена система за трансформация, 
която превръща входовете в стоки и/или услуги. 
Тази системна гледна точка е основа за 
проектиране и анализ на операциите и определя 
отговорностите на операционните 
ръководители и обхвата на решенията им. 
Известно е, че входовете на системата, 
произвеждаща материални продукти са: 
капитал, енергия, материали, труд и 
информация. Посредством конкретен 
технологичен процес входовете се преобразуват 
в готови изделия с определено качество и 
икономически параметри. Различните продукти 
предполагат избора на различни комбинации на 
входовете и технологиите за производство. 
Отговорност на операционните ръководители е 
да организират и управляват системата за 
производство, да наблюдават взаимодействията 
на отделните и елементи, както и със средата, в 
която оперира и да вземат решения, 
осигуряващи ефективни, ефикасни и 
конкурентоспособни операции. 

Както беше споменато в началото, 
функционалната схема за групиране на 
решенията при производството на стоки 
въвежда пет главни области на решения: процес, 
капацитет, персонал, качество и 
наличности. [1] 

Тази рамка на решенията е свързана с 
функционалните характеристики на системата и 
може да се приеме за валидна и при 
реализирането на услуги, но след отчитане на 
специфичните им особености и произтичащите 
от това различия в управленските подходи. 

Две са най-съществените особености на 
принципната схема на управление на 
операциите на услуги [2] спрямо тази на 
материалните продукти. Първата е, че към 

1 1 - - - - -



--(.J-------------
входовете на системата се вюпочва и клиеIПЪт. 
Това произтича от основmпе характеристики на 
услугите едновременност и присъствие и/или 
участие на потребителя в производството. 
Втората е, че процесът на трансформация на 
входовете в изходи не е само действия по 
преобразуване, осъществени от персонала и 
оборудването. При операциите за производство 
на услуги, процесът на трансформация включва: 
обслужване, изпълнявано от персонала и 
оборудването в присъствието и/или с участието 
на клиента, както и неговите преживявания по 
време на изПЪJШение на услугата. Процесът не е 
само технология и работни процедури, а в него 
има и социално взаимодействие между 
потребител и производител. Следователно, 
операционният ръководител трябва да взема 
управленски решения в още една особено важна 
за услугите област клиентите. 

Специфика на функционалните 
решения в операциите на услуги 

Има редица сходства между 
функционалните решения в операциите в 
материалното производство и в организациите, 
предлагащи услуги. Може много да се научи от 
системите, които са развити и оmпа, който е 
натрупан в производството. В практиката обаче 
се оказва, че някои от подходите за управление 
на операциите в производствените предприятия 
са неприложими в организациите за услуги. При 
услугите поради огромното им разнообразие, 
специфичmпе им характеристики, разгледани 
по-горе, решенията в операциите се вземат от 
операционните ръководители в условията на по-
голяма неопределеност и са с голяма сложност. 
Това обуславя необходимостrа от преосмисляне 
на известните постановки, анализиране на 
различията и формулиране на изводи относно 
областите на функционалната схема на решения 
в управление на операциите. 

Поради голямото разнообразие на 
услугите при проекгиране и разработване на 
операциите е полезно и се прилага като подход 
класифицирането им по определени 
показатели.[1,3,4,5] Получените конкретни 
класификационни схеми или матрици могат да 
се използват като водещ модел за формулиране 
на управленски изводи и решения. 

За целта трябва да бъдат изяснени два 
основни изходни момента: 

Към коя от функционалните 
области на решения на операциите се отнасят 
проблемите, които стоят пред ръководителите 
процес, капацитет, клиент и т.н.? 

Каква е ролята на различните 
характеристики на услугите при възникването и 
разрешаването на конкретния проблем, обект на 
внимание на операционните ръководители? 

Същностrа на една класификаци01mа 
схема се определя от избора на комбинация на 
различните показатели, по които могат да бъдат 
диференцирани отделните услуги. Подборът на 
комбинация ще зависи от поставените въпроси и 
от спецификата на конкретната група услуги. 
Например, класификационна матрица, 
разпределяща услугите по сходство относно 
едновременност на производство и потребление 
или разнообразие на дейностите е подходяща 
база за анализ и вземане на решения за процеса. 

При определяне на подходящите 
класификационни показатели е най-добре да се 
изходи от основните им характеристики. В този 
смисъл като такива може да се дефинират и 
използват следните измерители: 

О Степен на неосезаемост 
За различните услуги това измерение на 

основната характеристика ,,неосезаемост" може 
да варират като цяло от ниска (търговия, 
ремонти и др.) до висока (лекарски, 
консултантски, юридически и др.) степен. 
Колкото е по-висока неосезаемостrа, толкова 
повече трудности изпитва клиентът, когато 
сравнява предложенията. Неосезаемостта 
създава проблеми за операционната система, 
тъй като неосезаемите неща не могат да бъдат 
складирани. Те също така са трудни за 
стандартизиране тъй като тяхното качество 
зависи много от обслужващия персонал, 
изПЪJШЯВащ конкретната услуга. Изводът, който 
се налага е, че класифицирането по този 
показател ще подпомага решенията, касаещи 
оценка и контрол на качеството, управление на 
персонала, планиране на капацитета и 
наличностите. 

О Степен на едновременност на 
производство и потребление 

Степента на припокриване между 
производство и консумация може да варира 
значително от услуга до услуга, започвайки от 
ниска степен на припокриване (напр. при 
пощенските услуги) до висока степен на 
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припокриване (напр. при образователните 
услуги). Or mедна точка на управление на 
операциите диференцирането на услугите по 
този показател ще е полезно при решения, 
отнасящи се до проблеми в процеса на 
производство, уменията на персонала, контрола 
на качеството, съчетаване на търсенето и 
предлагането. 

D С т е п е н  н а  к о н т а к т  с 
потребителя 

Степента на контакт с потребителя може 
да бъде измерена като процент от общото време 
за производство на услугата, принадлежащ на 
времето, в което потребителят пребивава в 
системата. Присъствието му в системата може 
да пошmяе на ефективността на производството, 
както в отрицателна така и в положителна 
посока, в зависимост от взаимодействието му с 
персонала. 

Аналогично персоналът също внася 
своя дял в неопределеността на процесите и 
промяната на потенциалната ефективност. Това 
прави резултатът от услугата по-податлив на 
вариации. Очевидно е, че степента на контакт 
между потребител и производител е показател, 
който трябва да бъде отчитан при почти всички 
решения в управление на операциите. 
Измеренията му са от съществено значение при 
вземане на решения относно процеса, 
капацитета, качеството и персонала. 

D Степен на гьвкавост на процеса 
по отношение вземане на специфични решения 
от доставчика на услугата 

Какво е разнообразието на дейностите, 
които ще се извършват в процеса на 
производство, доколко стандартни и често 
повтарящи се и с каква сложност са решенията 
на персонала? Всичко това трябва да се отчита 
от операционните ръководители през целия 
цикъл от проектирането до реализирането на 
услугата. Отчитане измерението на този 
класификационен показател ще подпомага 
решенията отнасящи се до процеса, 
професионализма на персонала, осигуряване на 
качеството и Шiаниране на капацитета. 

D Степен на взаимодействие и 
съобразяване с изискванията на клиента. 

Степента на взаимодействие и 
съобразяване с изискванията на клиента 
отразява до колко двете страни в процеса на 
реализиране на услугата производител и дно и 
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потребител, работят заедно и до колко се 
осъществява обратна връзка между тях. Важно е 
да се отбележи, че високата степен на контакт 
между изпълнител на операциите и клиент не 
означава, че те интензивно си взаимодействат и 
обратно. Стойностите на този показател варират 
при различните услуги. 

Изясняването на степента на 
взаимодействие и съобразяване с изискванията 
на клиента е особено важно за определяне на 
различните типове процеси и тяхното 
управление, както и за постигане на желаното от 
клиента качество на услугата. 

Отчитайки изложените до тук 
съображения по-нататък ще бъдат представени 
някои от особеностите във функционалната 
рамка на решенията при управление на 
операциите на услуги по области на решения 
процес, капацитет, персонал, качество, 
наличности и клиент. 

Процес 
Процесът на трансформация в 

операциите на услуги свързва дейностите с 
входящите ресурси и може да се дефинира като 
мрежа от взаимосвързани задачи или 
процедури, които е необходимо да се извършат 
за да е възможно доставянето на продукта на 
услугата и които заедно, в подходящата 
последователност създават услугата. 
Операциите на услугите включват много 
взаимосвързани процеси, някои от които 
предимно оперират директно с клиентите, други 
с информация, трети с материали. Основната 
разлика между процесите за производство на 
услуги и тези за производство на стоки е, че при 
операциите на услуги потребителят е в контакт с 
персонала. 

Процесът на обслужване, който е едната 
част от процеса на трансформация, може да бъде 
разглеждан като състоящ се от два компонента 
задачи, ИЗПЪJШЯВани в челния офис в контакт с 
клиентите и задачи, извършвани в задния офис 
без контакт с клиентите. Предният офис 
обхваща тази част от процеса на обслужване, 
която директно оперира с клиентите и където те 
получават своя опит, чрез преживяванията си по 
време на извършване на услугата. Задният офис 
изПЪJШЯВа задачи, изнесени извън погледа на 
потребителя. 

В някои организации фокусът е 
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предимно в предния офис, т.е. значитешю 
количество от услугата се доставя в 
присъствието и/или с участието на клиеша. За 
други организации е характерно много 
ограниченото или никакво пряко опериране с 
клиеша, което допринася много малко за 
натрупване на впечатления за организацията и 
качеството на услугш-а. Напр. при поръчки по 
пощата или при производствените фирми, 
където опитът на клиента от обслужването се 
ограничава до впечатленията му само от 
доставката на стоките. 

Инrересна е тенденцията, че все повече 
производствени компании се опитват да се 
конкурират, диференцирайки се чрез 
увеличаване на преживяванията и опита на 
клиента, докато обратно някои организации за 
услуги са установили, че в някои случаи за 
клиента е важен резултатът, а не преживяването 
по време на изпълнение на услугата. 

Процесът е ядрото на доставянето на 
услугата и често е особено прозрачен за 
клиентите. Независимо от това, много 
организации не отделят нужното време и 
внимание за изясняване и проектиране на този 
ключов аспект от техния бизнес. Резултатът е 
неадекватен процес, който се развива без 
вниманието на ръководството или от който се 
очаква да се справи със задачи, за които не е 
проектиран. Не е учудващо, че в тези случаи, 
клиентите са неудовлетворени от услугата, 
операциите не са така ефективни, както биха 
могли да бъдат и костват повече, отколкото е 
необходимо на организацията. 

Добрата услуга тази, която 
удовлетворява клиента и изпълнява 
стратегическите намерения на организацията 
обикновено е резултат от внимателно 
проектиране и извършване на цяла мрежа от 
взаимосвързани процеси. Неуспешните услуги 
често са неадекватно проектирани и изпълнени. 
Въпреки, че процесът е само един от елементите 
на операциите, той е този, който свързва 
останалите. 

Удовлетвореността на клиеша влияе 
върху много, ако не и върху всички аспекти на 
организацията за услуги, включително, разбира 
се на търговския и имидж. Това показва, че 
процесът като цяло, започвайки от работата на 
доставчиците на материали, преминавайки през 
дейностите изпълнявани от персонала в за,дния 

офис и завършвайки с обслужването и 
управлението на клиентите в предния офис, е 
особено важен елемент в оценката на клиентите 
за качеството на услугата. 

Независимо, че често вниманието на 
операционните ръководители се фокусира върху 
процесите, опериращи непосредствено с 
клиента, грешка е да се игнорират дейностите от 
за,дния офис, които може да доставят по-
голямата част от добавената стойност за 
клиентите. Нещо повече, не бива да се забравя 
необходимостта от координация и комуникация 
между предния и за,дния офиси. 

Развитието на процеса е ключа не само 
към повишаване удовлетвореността на 
клиентите, но също и към увеличаване на 
добавената стойност за тях, намаляване на 
разходите и генериране на по-висока печалба за 
организацията. 

Важно е да се отбележи, че изясняване 
същността на процесите предполага 
намирането на отговор на редица въпроси, най-
съществените от които са: Кои са ключовите 
решения за процеса? Какво е разнообразието на 
дейностите в процеса на трансформация? В 
какво се изразява добавената стойност за 
клиента? Как да бъдат разположени основните 
зареализираненапроцесадейности? 

Разнообразие на процеса в услугите 
означава разнообразие на дейностите в него и се 
изразява основно чрез това доколко процесът 
създава стандартни или уникатти услуги. То 
може да бъде отчетено чрез показателя 
„гъвкавост на процеса по отношение вземане на 
специфични сложни решения от изпълнителя на 
услугата". Разнообразието на процеса има 
особено голямо значение за управление на 
операциите и операционните ръководители, 
защото оказва първостепенно влияние на 
себестойността, сложността и адаптивността на 
операциите. За изясняването на необходимата 
степен на разнообразие на процеса е полезно 
използването на класификационни схеми на 
услугите, които ги диференцират и по 
показателя степен на гъвкавост на процесите.[З] 
Всяка о б о с о б е н а  група у с л у г и  в 
класификационните матрици предполага 
различен тип процес и съответно различни 
решения и управление от операционните 
ръководители. 

Матриците показват също значението на 
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категоризирането на процесите в услугите, 
което помага да се идентифицира къде основно 
се добавя стойност за юшента и следоватешю 
къде би трябвало да се фокусира вниманието на 
операционните ръководители. Те могат също да 
бъдат използвани за основа при анализиране на 
основните взаимоотношения, които се случват 
по време на изпълнение на процеса между 
клиента и персонала в челния офис от една 
страна и между персонала, работещ в челния и 
задния офиси на организацията. Очевидно 
всичко това предполага различен тип решения 
на операционmrrе ръководители. 

Капацитет 
Управлението на капацитета и в 

производството, и в услугите се изразява във 
вземане на решения относно планирането му и 
разработване план-графици за разпределението 
му за постигане на максимално съчетаване на 
търсене и предлагане. 

Поради нематериалния си характер и 
невъзможността да бъдат произведени и 
складирани, услугите поставят специални 
проблеми при планирането на капацитета. 
Организацията за услуги трябва да изгради 
капацитета си преди възникване на търсенето. 
Тя трябва да изгради мощностите си, да наеме 
персонал и инсталира оборудване, което е 
свързано понякога с големи капиталовложения. 
Ако търсенето на услугата не се състои, 
капацитетът остава неизползван, защото не е 
възможно да работи и трупа наличности за 
бъдещи периоди. 

В основата на много от проблемите, 
свързани с решенията за капацитета, е и фактът, 
че организацията трябва да се справи с 
променливото ниво на търсенето с помощта на 
относително не гъвкавите си ресурси, 
определящи капацитета и. Поради това 
решенията за капацитета изискват 
предварително прогнозиране на търсенето и 
последващо разработване на планове за 
осигуряване на необходимия капацитет в 
дългосрочен, средносрочен и краткосрочен 
период. 

Ако гьрсенето на услугите е постоянно, 
не би било толкова трудно да се изгради 
капацитет, който да го посрещне. На практика 
обаче, търсенето за повечето услуги е 
променливо и не може да бъде абсоmотно точно 
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предсказано. Нещо повече, различните услуги 
имат различни моменти на пикове и спадове. 
Това, че услугите не могат да бъдат складирани, 
прави променливото гьрсене по-голям проблем 
за производителите на услуги, отколкото за 
производителите на стоки. Когато търсенето е 
по-малко от предлагането, стоките могат да 
бъдат складирани и складът може да бъде 
използван като буфер за съчетаване на гьрсене и 
капацитет. Случаят при услугите е различен. 
Елеменгьт на обслужващата система, с който 
може да се съчетават гьрсене и предлагане е 
опашката. Явлението „опашка" се проявява, 
когато капацитетът на обслужващата система е 
недостатъчен да поеме посгьпващите заявки за 
услуги. Опашката е „буферът", който изпълнява 
ролята на склада от материалното производство 
и запазва клиентите за организацията. Разбира 
се, опашките не са желано явление в услугите. 
Операционните ръководители са тези, които 
трябва да вземат решения за планиране и 
управление на капацитета, по начин, 
минимизиращ възможността за престой на 
юшентите на опашка повече от допустимото. 
Главната цел, която стои пред тях, е предлагане 
на качествена услуга, при приемтmи разходи, за 
получаването, на която потребителите 
прекарват минимално време на опашка. Това е 
предпоставка да бъдат и бъдещи клиенти на 
компанията. 

На решенията за капацитета в 
операциите на услуги влияят редица фактори 
например, трудността да се възприеме единна 
мярка за капацитет на организацията за услуги, 
потребностите от допълmrrелен капацитет във 
времето и др. Но е особено важно да се отбележи 
ролята на променливата продължителност на 
процеса на трансформация при изпълнение на 
една и съща услуга за различните клиенти. 
Независимо, че ресурсите са известни, тази 
променливост може да доведе до забавяне и 
спиране потока на процеса за изпълнение на 
услугата. В материалното производство времето 
за извършване на трансформационния процес се 
нормира предварително и е известно. То е 
постоянен фактор при определяне на 
капацитета. Това придава по-голяма 
определеност и точност на концеrщията за 
определяне на капацитета в материалното 
производство за разлика от услугите, където е 
необходим динамичен модел. Динамиката се 
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налага от променливостта на времето за 
изпълнение на всяка една услуга т.е. от 
вариращата  п р о д ъ л ж и т е л н о с т  на 
трансформационния процес. Причините за това 
се коренят в присъщата разнородност на 
услугите. Например, капацитетът на един 
ресторант зависи от това колко време всеки от 
клиентите ще прекара в него, ползвайки 
предложените услуги. 

Следователно, след като времето за 
обслужване е интегрална част от капацитета, 
той може да се увеличи или намали като се 
т ъ р с я т  н а ч и н и  д а  с е  в л и я е  на 
продължителността на трансформационния 
процес, което е трудна задача. 

Целият обхват от решения за управление 
на капацитета трябва да допринася за свързване 
на операциите с потребностите на клиента, като 
част от системата и консуматор на услугата. 
Необходимо е също така, да се отчита връзката 
на решенията за капацитета с другите решения в 
операциите, отнасящи се за процеса, 
обслужващия персонал, клиентите, 
наличностите и качеството. 

Клиекг 
Присъствието и/или участието на 

клиеша в процеса на производство разширява 
обхвата на оповорности на операционните 
ръководители в услугите. Тази област на 
решения отсъства във функционалната рамка на 
решения в операциите на материалното 
производство. 

В основните рамки на услугите 
потребителят е поставен в центъра на 
триъгълника на услугите, образуван от 
стратегията на услугата, системите за 
обслужване и персонала.[ 1] Ценrралната роля 
на клиента потвърждава схващането, че 
организацията за услуги съществува преди 
всичко за да удовлетвори нуждите на клиеIПИте 
от услуги. Между елементите на триъгыmика на 
услугите и потребителя съществуват взаимни 
връзки и зависимости, които трябва да бъдат 
отчитани и умело управлявани от 
ръководството. 

В операциите клиентът може да 
изпълнява различни функции. Предявявайки 
изискванията си той приема ролята на 
спецификатор на услугата. Присъствието му в 
трансформационния процес и преживяванията 

му, свързани с това го превръщат в конrролъор 
на качеството. В редица случаи клиентът е 
учасmик в процеса на реализиране на услугата и 
така се явява и съпроизводител, и ресурс за 
операциите. Така той се оказва и част от 
производствената среда за другите клиеши. 
Проявите на клиента във всяка една от тези роли 
предполагат адекватни решения на 
операционните ръководители за постигане 
максимална удовлетвореност от услугата. Пред 
тях застават нови предизвикателства и задачи, 
като например: 

- да оценят компетенmостrа на клиента 
за участие в производството на услугата; 

- ако е необходимо да предприемат 
действия за обучението и развиването на 
компетентностrа му до необходимото ниво; 

- да мотивират клиента за по-добро 
участие в операциите; 

- да го задържат за организацията, 
развивайки лоялностrа му; 

- ако е необходимо да отстранят по 
подходящ начин клиент, който спъва процеса и 
създава проблеми за обслужването на 
останалите :клиенти. 

Тази различна от операциите на 
материалното производство област на решения 
изисква от ръководителите добро познаване на 
психологията на клиеIПИте и специални умения 
за контакт, взаимодействие и управление на 
участието им в процеса на производство. 
Решенията, отнасящи се до управление на 
клиеIПИте изискват индивидуален подход и 
могат да се окажат по-сложни от останалите, 
оповорност на операционните ръководители. 

Полезно би било при анализа и 
генерирането на алтернативни решения да се 
използват класификационни схеми, 
диференциращи услугите по показатели като: 
степента на кошакт с клиента, участието му в 
производството, активностrа на клиента при 
реализиране на процеса, неговата наrласа и 
други. 

Персонал 
В услугите решенията за персонала са 

решаващи за успеха на организацията. 
Независимо от промените в операциите, 
настъпили поради широкото навлизане на 
с ъ в р е м е н н и т е  информационни и 
комуникационни технологии, услугите 
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продължават да се проектират и доставят от 
хора, взаимодействащи: си в различна степен с 
клиентите. Преживяванията на клиентите при 
реализиране на услугите, впечатленията им от 
организацията в голяма степен се формират от 
служителите, които ги обслужват. Персоналът 
често е значителната част от ресурсите, 
осигуряващи операциите. Успехът на 
професионалните услуги (напр. медицински, 
образователни) почти изцяло се опира на 
уменията и познанията па персонала, който ги 
изпълнява. В редица случаи се оказва, че 
услугата се идентифицира с професионалиста, 
който я изIIЪЛнява, ане с организацията. 

Уникалните характеристики па услугите 
и разгледаните по-горе особености на 
операциите им недвусмислено показват, че 
решенията на операционните ръководители за 
персонала са критично важни за организацията 
и изискват специално внимание и по-различни 
подходи. Основната разлика спрямо операциите 
в материалното производство е, че клиентът е 
част от процеса на трансформация и персоналът 
трябва да взаимодейства по най-добрия начин с 
него. Това извежда на преден план някои 
допълнителни отговорности на операционните 
ръководители. 

Те трябва да познават и управляват 
различните типове взаимодействия, които се 
случват в операциите. Очевидно подходите при 
управление на услуги без или с ограничен 
директен контакт с потребителя ще се 
различават от тези с висока степен на контакт 
,,лице в лице" или с активното му участие в 
процесите. В последния случай ръководителят 
трябва да управлява и клиента, като част от 
ресурсите в операциите. Важно е да се отчитат 

Операцишmите ръководители трябва да 
вземат решения и относно това какви 
пълномощия могат да предоставят на 
подчинените си, в зависимост от конкретните 
им задачи. Кога е необходимо да се даде по-
голяма свобода на действие и лична преценка 
при обслужването на клиентите? Кои служители 
притежават нужните за това качества и как да 
бъдат обучени останалите? 

Решенията за персонала в операциите на 
услуги са по-сложни от тези в производството на 
стоки. При подготовката и избора па 
алтернативи могат да се използват 
класификации, отчитащи разликата по важни за 
тази област на решения показатели като степен 
на контакт и взаимодействие с клиента, 
участието му в процесите, гъвкавостта на 
операциите и други. 

Качество 
Качеството па стоките и услугите днес се 

явява не само ключов фактор за повишаване 
конкурентноспособността на организацията, а 
предпоставка за нейното оцеляване. Високото 
качество води до удовлетворени клиенти, 
увеличен пазарен дял, лоялни служители, 
увеличена производителност и намаляване на 
разходите. 

О с и г у р я в а н е т о ,  к о н т р о л а  и 
непрекъснатото подобряване на качеството на 
продуктите е основна отговорност на 
операционните ръководители. Доколкото 
услугите често са комбинация от материални и 
нематериални компоненти, осигуряването и 
контрола па качеството им е сложна задача и 
изисква многостранен подход. От една страна е 
необходим контрол и оценка на входа па 

интензивността на контакта изпълнител операциите материали, подпомагащи: стоки, 
потребител, рисковете, които взаимодействието 
между тях крие, качествата, поведението, 
състоянието и нагласите на клиента. Това 
предполага различни личностни качества, 
процедури, подготовка и професионални 
умения от служителите в услугите. 

Ръководителите в операциите трябва да 
изберат най-подходящия стил на управление да 
ръководят персонала, развивайки цели и визия 
за бъдещето на услугите и въвличайки го в 
постигането им, или основно да се фокусират 
върху ежедневните проблеми и така да 
гарантират ефективността на операциите. 
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компетентност на персонала и на клиентите. 
Последващ контрол на процеса на 
трансформация, включващ обслужващите 
процедури на служителите, участието на 
клиентите, техните преживявания и резултатът, 
който се получава на изхода. Всички тези 
дейности на ръководството са доIIЪЛнителпо 
натоварени с неопределеност и сложност, 
произтичащи от специфичната същност и 
характеристики па услугите. 

От операционна гледна точка, качеството 
на услугата се измерва с това доколко 
доставената услуга отговаря на конкретните ти 
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възприети критерии за качество. То трябва да се 
възприема като цялост на преживяванията на 
клиенrа и резултата от услугата, който той 
отнася със себе си от операциите. Следователно, 
качеството на услугата може да бъде измервано 
със степенrа на удовлетвореност на клиентите. 
Това не означава, че то се формира само през 
времето на контакт с клиентите. По-
същественото е, че за да може да се определя 
нивото на удовлетвореност на потребителите на 
услугата трябва първо да бъдат точно 
идентифицирани техните очаквания за 
обслужване от организацията и качеството на 
продукта, който получават. Следваща задача на 
операционните ръководители е да определят 
къде се получава разминаване между 
очакванията на клиента и процеса на 
обслужване, респективно преживяванията му в 
системата или между очаквания и резултат и да 
вземат решения за коригиращи действия. Това, 
което операциите трябва да осигурят е качество, 
отговарящо на представите на клиента. 

Това показва, че контролът на качеството 
в организацията за услуги предполага мерки и 
мероприятия, както по отношение работата на 
персонала, така и по отношение участието на 
потребителя. Очевидно това не е толкова лесно 
за услугите, както е за стоките. Първо, защото 
резултатът на услугите е неосезаем. Второ, 
защото производството и консумацията на 
услугата се случват едновременно, което 
затруднява проверката на качеството на 
произведената услуга преди да бъде 
консумирана. Следователно, в повечето случаи 
лошото качество не може да бъде отчетено и 
предотвратено преди клиентът да консумира 
услугата. 

Наличности 
Управлението на наличностите е сред 

най-рано разработените области на решения в 
операциите. Теорията и практиката са развили и 
използват добре разработени методи и подходи 
за управление на запасите в производството на 
материални продукти. В него наличността се 
определя като материален запас, който улеснява 
п р о и з в о д с т в о т о  или з а д о в о л я в а  
потребителското търсене. [1] След като услугите 
по своята същност са нематериални и се състоят 
от действия и взаимодействия между доставчик 
и потребител, то какво би трябвало да вкточват 

наличностите в операциите в организациите за 
услуги и как трябва да бъдат управлявани. В 
услугите наличностите включват: входящите 
материали и суровини и подпомагащите 
изпълнението на услугата стоки. Доколкото те са 
материални продукти, подходите и методите на 
управление няма да се различават от 
използваните в материалното производство. 
Определящо значение ще има вида на търсенето 
им зависимо за входящите материали и 
суровини и по-скоро независимо за 
подпомагащите и съпътстващи услугата стоки. 

Все пак съществуват и някои различия, 
които трябва да бъдат отчитани от 
ръководителите. При повечето услуги 
материалите се използват в непосредственото 
присъствие на клиенrа и това прави липсата или 
замяната им с по-нискокачествени недопустима. 
Забавянето, чакането на клиенrа пряко повлиява 
на неговите преживявания и оценката му за 
качеството на предлаганата услуга. 
Разнородността на услугите маже да бъде 
изразена и чрез разлика в количеството 
изразходвани материали за изпълнение 
поръчките на различните клиенти. Търсенето на 
услуги е често спонтанно и по-трудно 
предсказуемо, отколкото на стоки. Това внася 
допълнителни затруднения при вземане на 
решенията за обема на партидите от входящи 
материали, периода на поръчване, размера на 
складовите запаси. 

Заключение 
Успехът на организациите в сферата на 

услугите и адаrпирането им към непрекъснато 
променящата се пазарна среда са критично 
зависещи от ефективността на операциите им. 
Независимо от големината и спецификата на 
дейността на организацията, въпросите, 
свързани с управление на операциите са 
юпочови за оцеляването и развитието на бизнеса 
и. 

Информацията от литературните 
източници, разсъжденията, сравнителният 
анализ и изводите, направени в статията 
потвърждават актуалността, значението, 
специфичните особености и сложността на 
проблемите, с които се сблъскват 
операционните ръководители в организациите 
от сектора на услугите. Те доказват 
правилността на тезата, че при услугите, поради 
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техните особености е необходим различен 
подход в управлението в сравнение с 
материалното производство. 

Важно е да се отбележи, че от една страна 
операциите трябва да се разглеждат в тяхната 
цялост, т.е. като множество от взаимосвързани 
процеси, състоящи се от социални 
взаимодействия между участниците в 
производството им - клиенти и персонал. От 
друга страна операционните ръководители, 
вземайки решения, в която и да е област на 
операциите, е необходимо да прилагат 
индивидуален подход, отчитайки особеностите 
на функционалната схема на rрупиране на тези 
решения. В този смисъл, коментарите и 
изводите в настоящото изследване могат да 
бъдат полезни. 
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По своята същност туризмът е глобална и 
силно конкурентна индустрия. Въпреки че, е 
уязвим от природни бедствия и епидемmr, 
международият туризъм показва забележителна 
гъвкаквост при възстановяване и преодоляване 
на негативните им последици. 

Съвременният турист, обаче, става все 
по-взискателен към сигурността и 
безопасността на дестинацията, която 
посещава. Именно тези два аспекта от 
качеството на туристическия продукт започват 
да играят все по-решаващо значение при избора 
за предприемане и осъществяване на 
туристическо пътуване. Съвременният туризъм 
се развива в глобален мащаб като една силно 
динамична сфера на дейност, където желанията 
и предполагаемите очаквания на клиентите са 
изведени в култ, както и гарантирането на 
тяхната сигурност. Всяка верига хотели, 
авиолинии, туроператори, ресторантъори и 
всички обслужващи по веригата звена използват 
различни методи и средства, за да прогнозират и 
максимално точно да доближат своите услуги до 
изискванията на гостите по отношение на 
тяхната сигурност и безопасност. Факт е, че 
който успява в това, успява и в бизнеса, с който 
се занимава. 

Световната организация по туризъм 
(WAT) прогнозира ръст на международния 
туризъм в Европа с 3.1 % годишно в периода до 
2020 г. Цените на туристическите пътувания 
продължават да падат, а в същото време 
относителният дял на разходите за туризъм на 

домакинствата се увеличава. Схемите на 
почивка се променят, хората пътуват по-често, 
престоят е по-кратък и е на места, които са по-
близки до дома. Някои рядко посещавани в 
миналото страни, предимно в Централна и 
Източна Европа, стават все по-привлекателни в 
резултат на икономическия преход, отварянето 
на границите и огромния, но неоползотворяван 
до сега потенциал за развитие на туризма. 

Предмет на изследване в настоящата 
статия са аспектите на сигурността и 
безопасността на туристите, потребяващи 
български туристически продукт. 

Обект на изследване е отрасъл Туризъм. 
Целта, която съм си поставила е да 

аргументирам необходимостrа от въвеждането 
на стандарти и сертифициране на българските 
туристически предприятия по тях, с оглед 
гарантиране сигурностrа и безопасността на 
туристите, потребяващи роден туристически 
продукт. 

Ползваните методи и средства са преглед 
на: основните стандарти, засягащи 
дискутираната тематика, научни статии на 
водещи специалисти, данни от проведени 
проучвания по проект „Обучение по сигурност и 
безопасност в туризма" и собствените ми 
наблюдения. 

С развитието на туристическия бизнес, 
изискванията на туристите се увеличават. Те 
стават по-взискателни и предпазливи, когато 
избират мястото за своето пътуване. 
Предприемането на туристическо пътуване 
включва някои елементи на риск болест, 
заболяване, н е с и г у р н о с т  относно 
съотношението качество/цена на оферирания 
продукт. Рискът е и фактор, който оказва 
влияние върху начина на резервиране на 
почивката. Има данни, че нежеланието на 
голяма част от туристите да търсят информация 
и да резервират on-line се дължи отчасти на 
липсата на контакт „ face to face" с надежден 
туристически агент. [ 11] Това се доказва от 
резултатите на осъществения проекr "Обу ч ение 
по безопасност и сигурност в туризма" (Training 
Safety and Security in Tourism), финансиран по 
програма "Леонардо да Винчи", по който е 
направено проучване - интервюирана е извадка 
от 30 експерти - както пряко ангажирани в 
практиката специалисти на различни ръководни 
длъжности (мениджъри на хотеJШ, маркетинг 
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мениджъри на хотели и мениджъри по 
продажбите), така и академични кадри от 
няколко висши училища и колежи по туризъм. 
Проучването показва, че според 70% от 
респондентите най-важните аспекти на 
безопасноспа в туризма са включени в 
договорите между туроператора и хотела и 
между туроператора и туриста. Почти 90% от 
интервюираните специалисти са отбелязали, че 
туристите трябва да са информирани много 
добре относно условията и ситуацията в 
страната домакин: правна среда, криминална 
обстановка в страната, жизнен стил и 
специфични обичаи, състояние на сигурността 
на граждани и туристи, предпазни мерки и т.н. 
Преобладаващата част от респондентите - почти 
2/3 отбелязват, че туристите проявяват все по-
голям интерес и изисквания към всички аспекrи 
на безопасност: физическа безопасност, 
пътнически формалности, безопасност за 
здравето, безопасност по време на екскурзии из 
страната и дори безопасност в смисъл на 
гаранция, че няма да бъдат измамени при обмяна 
на валута. 

Според 2/3 от интервюираните 
ръководни кадри и специалисти са налице много 
причини, поради които е необходимо да се 
дефинират нови приоритети за безопасността на 
туристите, но основно поради факта, че 
безопасността в туризма е важна и неделима 
част от качеството на туристическия продукг, 
което я поставя сред първите 5 най-важни 
ценности за туриста по време на ваканцията му 
Причините за важността на тази ценност за 
туристите са следните: 

Нарастваща заплаха от терористични 
актове; 

  Сравнително висока степен на 
престъпност в реmона; 

  Нови болести: свински грип, птичи 
грипидр.; 

Строителство с ниско качество; 
  Повишаващи се изисквания на 

туристите; [ 1] 
Все по-голяма част от тях разпознават 

успешно наложилите се туристически марки, 
които са доказателство за качество на 
предлаганите услуm и гаранция, че ще останат 
доволни от обслужването им. 

Българският туристически бизнес 
претърпя интензивно развитие през последните 
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петнадесет години. За този период се построиха 
много нови хотели и друm туристически обекти, 
навлязоха нови туроператорски фирми и 
известни франчайзингови вериги, които 
донесоха със себе си своето ноу-хау в туризма. 
Разработиха се нови туристически маршрути. 
Резултатът от това е ежегодният ръст на 
чуждестранни туристи в България, главно от 
Германия, Великобритания, Скандинавските 
страни и Русия, а в последните две години и от 
б и в ш и т е  ц е н т р а л н о е в р о п е й с к и  
социалистически републики. 

На сайта на МИЕТ всеки може да види 
данните от статистиката за туризма приходи, 
разходи по години и ежегодния ръст на 
преминалите чужденци през Бъшария. За този 
период нашите конкурентни предимства бяха: 
красива природа, прекрасни планшm, море и 
морско крайбрежие, ниски цени на услуmте, 
относително дълъг сезон и задоволително 
обслужване на гостите. Нека прибавим и 
сравнително нова и непозната дестинация за 
много от европейските ни гости. 

Дълги години Бъшария се свързваше с 
понятието „low cost destination" и всички 
п о с л е д и ц и  от т о в а ,  а и м е н н о  
н и с к о п л а т е ж о с п о с о б н и  т у р и с т и ,  
непотребяващи допълнителни услуги, 
обслужвани от ниско квалифициран персонал. 
Имиджът на българския туризъм, който, обаче 
следва да извоюваме в следващите години е 
редно да се свързва не с нискобюджетен 
туристически продукт, а с такъв, който 
гарантира високо качество и разнообразие на 
нашите услуm и сигурноспа и безопасноспа 
на потребяващите продукrа на дестинация 
Бъшария. 

Когато се оферира българския 
туристически продукr на международния пазар 
следва да се има предвид, че продуктът на 
туристическата дестинация се състои от 
средства за подслон, хранене и спорт, услуm и 
възможности за развлечения и опит, които общо 
формират комплексното изживяване на 
туристите в дадената дестинация. Всеки от тези 
отделни компоненти е важен сам по себе си, но 
общият туристически опит и изживяване не е 
прост сбор от тях, а комплексен резуmат, 
зависим в голяма степен от личните очаквания и 
ранжирането на ценностите по време на 
туристическото пътуване. [2] Именно 
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сигурността и безопасността заемат все по-
челни места в йерархията на личните ценности 
на съвременния турист. Те рефлектират 
директно и върху имиджа на туристическата 
дестинация. 

От своя страна, определението за имидж 
гласи: "единство на всички представи и 
емоционални възприятия, които едно или rрупа 
лица свързват с някой предмет, търговска марка, 
опаковка, производство, предприятие или 
обществена институция", а конкретно насочено 
към туристическия продукт се дефинира като „ 
набор от очаквания, идеи и впечатления, които 
се приписват на конкретен туристически 
продукт". [ 4] 

Извоюването на положителен имидж на 
туристическия продукт на дестинация БЪШ'ария 
може да се постигне само ако предоставим един 
интеrриран туристически продукт, съчетаващ в 
себе си атрактивни позитивни преживявания, 
добра материално-техническа база, адекватни 
на пазара цени, професионален туристически 
мениджмънт, гарантирано качествено 
обслужване и сигурност на личността. Това 
може да стане чрез сертифициране в 
туристическия бранш спрямо международните 
стандарти ISO 9001 за качество, ISO 14001 за 
околна среда, НАССР за безопасност на 
хранителните продукти и BS 7799 2 за 
информационна сигурност. Пътят на модерния 
б'ЬJП'арски туристически бизнес, гарантиращ 
сигурностrа и безопасностrа на туриста, 
неминуемо минава през сертификация на 4 
основни системи за: 

качество, защото това е най-важното 
условие; 

околна среда защото тя става все по-
значим фактор за този бизнес; 

сигурност на хранителните продукти 
заради нормативните изисквания, които го 
правят задължителен и отговорността, която 
носим пред своите клиенти; · сигурност на 
информацията защото в този бранш се борави с 
лични данни и ние носим отговорност за нашите 
гости, за техния живот и здраве. 

Международният стандарт ISO 
9001:2008 [10] е основният, поставящ 
изискванията към системите за управление, като 
дадена организация трябва да демонстрира 
способността си да предоставя непрекъснато 
продукт или услуга, които да отговарят на 

клиентските и приложимите нормативни 
изисквания и да се стреми непрекъснато да 
повишава удовлетворението на клиента. Всяка 
туристическа организация, която се стреми към 
непрекъснато подобрение на управленската си 
дейност и процеса на работа и иска да увеличи 
ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, 
трябва да внедри и сертифицира ISO 9001 :2008. 
Стандартът е приложим за всички 
икономически субекти, независимо от техния 
вид, размер и продукт, който предоставят или 
услуга, която оферират. Той се базира на осем 
основни принципа, които са гарант за успешно 
ръководене и функциониране на една 
организация, а именно: насоченост към клиента; 
лидерство; приобщаване на хората, работещи в 
организацията; процесен подход; системен 
подход за управление; непрекъснато 
подобряване; взимане на решение, основано на 
факти; взаимноизгодни отношения с 
доставчиците. 

ISO 9001 е важен инструмент за 
б'ЬJП'арските туристически предприятия, за да 
може да доказват на своите потребители, 
особено на международните такива, че са 
способни да произвеждат в съответствие с 
техните изисквания. 

Съществуването на хотелски стандарти, 
създадени от големите хотелски вериги по света 
не обезсмисля сертифицирането на хотелите 
спрямо стандартите на ISO. Това е така, защото 
така наречените „хотелски стандарти" на 
международните хотелски вериги не са нищо 
друго, освен основата на една цялостна система 
за управление, която се стреми да обхване 
всички сектори на дейност Фронт мениджмънт, 
Резервационна система, Маркетинг 
мениджмънт, Оперативен мениджмънт, 
Хаускийпинг и т. н. Това са правилата на работа 
и изискванията към всеки един от персонала на 
хотела, които трябва да се спазват. Тези 
стандарти обаче не са процесно ориентирани и 
се движат по-скоро успоредно един на друг. 
Всеки в туристическия бизнес в БЪШ'ария следва 
да осъзнае, че въвеждането на системите за 
управление може да донесе само и единствено 
ползи по-добра организация, по-висок контрол, 
по-голяма яснота за това, което се случва в 
хотела, ресторанта, туроператорския офис, по-
високо мотивирани хора и в крайна сметка 
гаранция за добре обслужен гост. От друга 
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страна сертификатът за съответствие с 
изискванията на международните стандарти е 
безусловно доказателство по целия свят, че 
българският туризъм, спазва всички 
международни правила за качество, сигурност и 
безопасност. 

Стандартът ISO 14001 [9] дава 
конкретните изисквания за система за 
управление, чрез която компанията може да 
контролира въздействието на своите дейности, 
продукти и услуги върху окоJПiата среда. Тази 
система за управление на околната среда е 
непрекъснат цикъл от Шiаниране, внедряване, 
преглед и подобряване на процесите и 
действията, които компанията предприема, за да 
изпълни задълженията си спрямо околната 
среда. Такава система дава възможност много от 
проблемите, свързани с околната среда, да бъдат 
разрешени без влагане на огромни инвестиции в 
инсталирането на скъпа апаратура. Българските 
туристически предприятия се нуждаят от 
сертифициране по този стандарт, защото това ще 
им осигури конкурентно предимство, спазване 
на нормативните изисквания и тези на 
международните туроператори, намаляване на 
разходите от всякакво естество и на опасностите 
от инциденти и най-важното, повшпено доверие 
и лоялност от страна на туристите и по-добър 
обществен имидж. 

Макар широко дискутирана в 
общественото пространство, безопасността на 
храните остава актуална и наболяла тема. За 
осигуряване на тази безопасност е необходимо 
да имапътю проследяване нахраните на всички 
етапи от тяхното производство: първична 
продукция, преработване, транспор  
дистрибуция, чак до продажбата или доставката 
на храната. За контротrране на риска за 
безопасността на храните има разработени 
редица стандарти и спецификации, някои от 
които се изискват от законодателството, а други 
са продукт на частни схеми и се изискват за 
предлагане на продукцията на специфични 
пазари. Изключително важно за организациите, 
работещи в сектора на хранително-вкусовата 
индустрия, е да спазват като минимум законово 
регламентираните изисквания за безопасност на 
произвежданите или преработени храни. Още 
повече, в това отношение законодателството на 
европейско ниво е унифицирано и спазването му 
позволява свободното движение на безопасни и 
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пълноценни храни. 
Първото ниво на осигуряване на 

безопасност на храните е производството на 
първична продукция. На това ниво 
изискванията за безопасност се поставят от 
стандарта EurepGap. Сертификацията EurepGap 
е продуктова сертификация, за разлика от 
сертификацията спрямо изискванията на ISO 
9001:2000, ISO 22000:2005 [8] и НАССР, които 
са сертификации на системи за управление. 
EurepGAP е схема, контролирана от 
организацията Food Plus, която се налага все 
повече в глобален мащаб. Стандартът позволява 
гъвкавост на производителите, които могат да 
сравнят вече съществуващите местни схеми с 
изискванията на един общ стандарт, 
получавайки по този начин широко 
международно признаване. Eurep представлява 
Euro-Retailer Produce Working Group Работна 
група на Европейските производители и 
търговци на дребно, а GAP идва от добри 
селскостопански практики. Тези Добри 
селскостопански практики са набор от указания, 
признати от международната общност за 
осигуряване на безопасна работна среда за 
селскостопанските работници, защитата на 
околната среда от замърсители и гарантиране на 
производството на безопасни храни и сигурност 
за потребителите. Накратко, EurepGap е 
стандарт за сертифициране на безопасни и 
устойчиви земеделски практики за получаване 
на качествена земеделска продукция. 

EurepGap е доброволен стандарт и 
решението за неговото въвеждане не се изисква 
от закона. През последните години, обаче, на 
Европейския пазар се наблюдава все по-голям 
натиск за въвеждане на стандарта. Това се 
наблюдава най-вече при повечето търговски 
вериги, които изискват от доставчиците си, 
производители на селскостопанска продукция 
да оповорят на изискванията на стандарта, тьй 
като и те от своя страна се явяват доставчици на 
средствата за подслон и местата за настаняване, 
осигуряващи изхранване на наши и 
международни туристи. 

Сертификацията EurepGap е важна за 
осигуряване на безопасността на суровините, 
които се използват на следващите етапи от 
производство на храни преработка и 
производство на готова за консумация храна. 
Законодателството, приложимо към тази част от 
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веригата на производство на храни, както и към 
последващите транспорт, дистрибуция и 
продажба или доставка на храни, е унифицирано 
на европейско ниво. В Б'ЫП'ария, Законът за 
храните [7] изисква от всички производители и 
търговци да внедрят Система за управление на 
безопасността на храните, като по отношение на 
изискванията към нея до скоро се позоваваше на 
спецификацията НАССР, с последното 
изменение на закона се позовава на стандарта 
ISO 22000:2005. 

Съгласно изискванията на Закона за 
храните организациите, извършващи транспорт 
и логистика на храни, са задължени да внедрят 
Система за управление на безопасността на 
храните, изискванията към която се съдържат в 
стандарта ISO 22000. 
В допълнение, организациите, които се 
занимават с транспорт и дистрибу ц ия на храни, 
подлежат на сертификация BRC Global Standard 
- Storage and Distribution Складиране и
дистрибуция. Този стандарт се отнася за 
организации, които се занимават със складиране 
и/или дистрибуция на храни, потребителски 
стоки и пакетиране. Стандартът се отнася за 
всички видове транспорт. Чрез сертификацията 
се демонстрира че организацията е разработила, 
внедрила и поддържа добрите практики за 
складирането и дистрибуцията на стоки и че 
притежава компетентност за поддържане на 
безопасността, законосъобразността и
интегритета на продукrа. Целта на стандарта е
да се намалят разходите и да се внесе 
прозрачност в цялата международна логистична 
верига, което е основна цел на магазинните 
вериги и производителите. 

За търговията на едро и дребно, 
ресторантьорство и кетьринг е приложима 
Системата за управление на безопасността на 
храните, спрямо изискванията на ISO 
22000:2005. Целта на Международния стандарт 
ISO 22 000 е да хармонизира изискванията за 
безопасност на храните в глобален мащаб. 
Стандартът е създаден предимно за 
организации, които имат за цел да постигнат по-
фокусирана, цялостна и интегрирана система за 
управление безопасността на храните, а не 
ограничена само в рамките на законовите 
изисквания. I S O  22 000 изисква от 
организациите да включат в своите системи за 
управление за безопасността на храните всички 

приложими нормативни изисквания, т.е. 
изисква се пълно законово съответствие. 

ISO 22 000 определя изискванията към 
Системи за управление безопасностrа на 
храните, като комбинира общоприети ключови 
елементи за осигуряване безопасност на 
храните по хранителната верига до крайния 
потребител. Ключовите елементи са 
ефективната комуникация, системата за 
управление, управлението на процесите. 
Осигуряването на безопасност на храните е 
сериозна задача, в която всички заинтересовани 
страни играят своята роля: консуматора, 
неправителствените организации, 
професионалните асоциации, търговските 
партньори и международните търговски 
организации. И все пак, на всеки етап от 
веригатазаконоватаотговорностзаосигуряване 
на безопасностrа на храните се носи от 
производителя или преработвателя. В 
зависимост от целите, които си е поставил, той 
може да избере да изпълни законовите 
изисквания и да спре дотук или да продължи по-
нат атък, като изгради и сертифицира 
интегрирана система за управление на 
качеството и безопасността на храните, спрямо 
изискванията на ISO 9001: 2000 и ISO 
22000:2005. 

За хотелите, които имат ресторанти 
оптималното решение е да изградят и 
сертифицират Интегрирана система за 
управление на качеството и безопасността на 
храните Система за управление на качеството, 
спрямо ISO 9001 :2000 за хотелската част и 
Система за управление на безопасността на 
храните, спрямо ISO 22000:2005 за ресторанта, 
баровете и мини-бара. Интегрираната система 
за управление ще помогне на хотелите да 
управляват цялостно различните си процеси за 
хотела доказва насоченост към клиента и 
удовлетворяване на всички негови изисквания, а 
за ресторанта, бара или мини-бара доказва, че 
всяка сервирана храна, пиmе и други са 
безопасни за здравето на клиента. 

Сертификацията на Интегрирана 
система за управление на качеството и 
безопасността на храните носи редица 
предимства на хотелите с ресторантска част: 
подобрен имидж на хотела, улесняване на 
вътрешната проследимост и комуникацията, 
подобряване на документооборота. 
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Сертификацията е предимство и при работа с 
чужди туроператори, защото чрез нея се 
доказва, че хотелът е в състояние да удовлетвори 
максимално изискванията и нуждите на своите 
клиенти. 

Глобализацията, свободното движение 
на хора, стоки и услуги, както и случилите се в 
недалечното минало шщиденди, свързани с 
безопасността на хранителни продукти, дадоха 
нов тласък в отношението на правителствата, 
браншовите организации и на самите 
производитетr и търговци към безвредността на 
хранителните продукти и гарантирането на 
безопасност за потребителя. 

Н А С С Р  концепцията, убедително 
наложила се в световен мащаб през последните 
години, е основен инструмент, гарантиращ 
безопасност на хранителните продукти. НАССР 
е система за управление, която се фокусира 
върху превантивността, посредством която да се 
гарантира производството на безопасни за 
консумация хранитеJПiи продукти. Тази система 
е базирана на едновременното общо прилагане 
на технически и научни пршщипи към процеса 
на производство на храни в най-пшрок аспект 
от фермата/полето до масата. 

Безопасността на храните е пряко 
свързана с определено съдържание на елементи 
и вещества, опасни за крайния потребител. Тъй 
като безопасността на храните може да бъде 
нарушена във всеки един етап от хранителната 
верига, е необходим контрол на всички дейности 
по веригата. 

От първостепеmю значение е всички 
организации, които произвеждат, преработват, 
обработват или доставят хранитеJПiи продукти 
да спазват изискванията за безопасност на 
храните. Освен това тези организации трябва да 
успеят да докажат способността си да 
идентифицират възможността за нарушаване на 
безопасността на храните, както и да съумяват 
да контролират условията, които й влияят. 

Във всички етапи на хранитеJПiата верига 
от изключително важно значение е 
комуникацията. Тя гарантира, че всички 
значими опасности са идентифицирани и 
адекватно контролирани на всеки етап. Този 
процес обхваща комуникацията на 
организацията с другите организации по 
хранителната верига. Комуникацията с 
клиентите и доставчиците води до спазване на 
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изискванията им по отношение на продукта. 
О т  и з л о ж е н о т о  с л е д в а ,  че 

производството на безопасни хранителни 
продукти изисква балансирано интегриране на 
двете категории пререквизитни програми и 
подробен НАССР план. Програмите за 
инфраструктурата и поддръжката се използват, 
за да посрещнат базовите изисквания за хигиена 
на храните и внедрените добри практики 
(производствени, хигиенни, фермерски); 
оперативните пререквизитни програми се 
използват за управление итr намаляване на 
определено вредно съдържание в крайния 
продукта итr производствената среда. НАССР 
планът се използва за контрол чрез 
определените критични контролни точки. 
Стандартът изисква от организациите да 
определят, наблюдават, контролират и да 
усъвършенстват пререквизитните програми и 
НАССР плана. 

Международните стандарти за 
изграждане и сертифициране на Системи за 
управление на информационната сигурност са 
сравнително нови. Развиват се динамично, 
заедно, разбира се, с информационните 
технологии. Много малка част, обаче, от 
туристическите мениджъри у нас са запознати с 
тях, и повечето от тях не разполагат с достатъчно 
подробна информация за това какво може да 
даде на управляваното от тях предприятие, 
въвеждането и сертифицирането на СУИС. Факr 
е, че като средство за постигане на бизнес 
предимство СУИС са с доказани възможности. 
Освен това, въвеждането на СУИС дава 
възможност на мениджърите да покажат пред 
инвеститори, собственици, партньори, 
служители и клиенти, че са оценили и 
управляват адекватно активите на 
организацията, сред които информацията заема 
основно място. Туризмът е пряко свързан с 
надеждното управление на информацията. 
Тя касае предоставяне на туристически услуги и 
лични данни на потребителите, които са 
предимно посетитетrте на средства за подслон и 
м е с т а  з а  н а с т а н я в а н е .  
Управителите и собствениците на хотели и къщи 
за гости, винарни и ферми, в които се предлагат 
настаняване, хижи и други разполагат с голяма 
база лични данни на туристите, които в 
съответствие със ЗЗЛД [6] са класифицирана 
информация. 
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дава увереност на клиентите, че JШЧните и м
данни действително се съхраняват надеждно и 
няма да попаднат в трети страни конкуренти, 
които могат да ги използват с користна цел. 
Работата по изискванията на този стандарт е 
най-добрият начин да бъдат научени 
служителите, че информацията е ценност. На 
практика всяко туристическо или опериращо в 
друг отрасъл предприятие може да продължи 
дейността си единствено, ако разполага с 
необходимата информация. 

За да се повиши сигурността и 
безопасността на бъшарския туристически 
продукт несъмнено е необходимо и обучение на 
тези, които участват в неговото прозводство и 
предлагане. По линия на международния 
проект, озаглавен "TSST - Обучение по 
безопасност и сигурност в туризма", в който 
български партнъор е БСУ е проведено 
проучване сред представителите на 
туристическата индустрия в няколко страни, 
включително и България. On line въпросникът е 
попълнен от 299 респондеши - хотелски 
персонал, служители в туристически агенции, 
чартърни компании и туристически 
информационни центрове. Какво показват 
резултатите? На така зададения въпрос: 
„Глобалните проблеми, свързани с 
безопасността, оказват ли влияние на бизнеса на 
Вашата туристическа компания?" се оказва, че 
повече от 73% от респондентите считат, че 
дейността им е повлияна от глобалните 
проблеми по безопасността. Изключително 
голяма част от попълнилите въпросника- повече 
от 95% смятат, че е налице необходимост от 
разработването на нови приоритети, които да 
определят основните аспекти на безопасността 
в туризма. За да се предостави качествен 
туристически продукт са необходими нови 
знания, както в предоставяното образование по 
туризъм, така и в туристическата практика. За 
съжаление резултатите ,  засягащи 
продължаващото обучение в съответствие със 
съвременната необходимост не са толкова 
добри. Само 23% от респондентите отговарят, че 
последващи семинари, свързани с обучение по 
безопасност в туризма са били организирани 
повече от един път в годината. А за да се осигури 
подготовката на високообразовани 

професионалисти за туристическия пазар е 
необходимо да им се осигури достъп до модерни 
теоретични материали и научни разработки. [2] 

Нараства усещането за несигурност, 
породено от терористичните атаки срещу 
туристи и известни туристически дестинации. 
Усещането за опасност е завишено от медиите и 
мерките за безопасност в родните места на 
туристите. Съществува необходимост от 
координация на информацията за влиянието на 
бедствията и създаването на механизъм за 
незабавно възстановяване. Също така е налице 
необходимост от гъвкаво планиране за справяне 
с възможни редукции в туристическите 
потоци.[5] 

Налице са много причини, поради които е 
необходимо да се дефинират нови приоритети за 
безопасността на туристите, но основната е 
тази, че безопасността в туризма е важна и 
неделима част от качеството на туристическия 
продукт. Туристическа държава, която 
осигурява високо равнище на безопасност и 
сигурност на туристите, може да го превърне в 
конкурентно предимство пред останалите 
такива и по този начин да привлича и по-
високоплатежоспособни туристи, туристи с 
културни интереси, с разJШЧни хобита, което 
значи, че ще се повmпи посещаемостта на 
културните и историческите обекти и ще се 
регистрират по-добри икономически резултати 
от екскурзии, анимационни услуги и местни 
атракции и събития. 
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Развитие на 
стратегически 
съюзи от динамич-
ните малки и средни 
предприятия 
докторант Сwzвия Георгиева, 
Университет за национШlно и 
световно стопанство - София 

От средата на деветдесетте години на 
миналия век се наблюдава ускорено изграждане 
и развитие на съюзи със стратегически харакrер. 
Причините за това са основно п роцеса на 
г.побализация, непредсказуемостта на средата 
и непрекъснатото изостряне на конкурентната 
борба, увеличаване на разходите особено за 
научно-изследователска и развойна дейност, 
същевременно с това съкращаване жизнения 
цикъл на п родуктите и промяна на насочеността 
на бизнеса от п родукт към компетенции. В 
отговор на тези предизвикателства, 
предприятията развиват стратегически съюзи, 
за да запазват и повишават своята 
конкурентоспособност. През последните 
години предп риятията от сектора на дребния 
бизнес особено динамично развиващите се от 
тях, се превръщат в активен участник в 
развитието на съюзи със стратегически 
характер. 

Целта на стаmята е да разг.педа основни 
аспекти в процеса на развитие на стратегически 
съюзи от динамичните малки и средни 
предприятия. 

Динамичните малки и средни 
предприятия (ДМСП) имат съществен п ринос за 
решаване на важни п роблеми като постигане на 
по-висок растеж, заетост, технологично и 
регионално развитие, интернационализация на 
бизнеса. Всъщност ДМСП могат да се 
разграничат от останалите п редп риятия от 

сектора на дребния бизнес по следните 
критерии: } .Оборотът на предп риятието да 
нараства през последните три години. 2. Темпът 
на нарастване на оборота да изп реварва темпа на 
нарастване на БВП. Тези п редприятия развиват 
стратегически съюзи, за да преодолеят някои 
слабости, произтичащи от малкия им размер 
като невъзможност да реализират икономия от 
мащаба и ресурсна ограниченост. Съществуват 
голям брой определения, но няма универсално 
приета дефиниция за стратегически съюз. 
Основна причина за липсата на една 
общоп р иета трактовка, е разнообразието във 
формите, които приемат, и трудността да се 
обхване цялото многообразие от техни 
проявления. Въз основа на проучената 
литература и мненията на водещи в тази област 
авrори може да се п риеме, че стратегически 
съюз е доброволно и дългосрочно 
сътрудничество между най-често две фирми, 
които споделят ресурси и рискове, за да 
постигнат свои индивидуални цели, които не 
могат да се реализират самостоятелно. 
Сътрудничеството е с важно значение за 
участващите страни и обикновено се 
формализира с договор, като фирмите запазват 
своята юридическа независимост. Отношенията 
се характеризират с двупосочност на 
Шiформацията между партньорите. 

Развитието на стратегически съюзи 
включва следните етапи: 

1. Оп ределяне на необходимостта от 
участие в такива отношения. 

2. Дефиниране на конкретните цели на 
сътрудничеството. 

3. Подбор на партньор. 
4. Подписване на споразумение. 
5. Осъществяване на контрол. 
6. Разрешаване на конфликти. 
7. Оп р еделяне на канали за комуникация. 
8.Оценяване на резултатите от 

изПЪJПiението. 
9 . Р е ш е н и е  за б ъ д е щ е т о  на 

сътрудничеството. 
Стартирането на съвместната дейност е 

предхождана от подготвителна работа, която е от 
критична важност за постигането на очакваните 
резултати от сътрудничеството. Най-напред се 
анализират и оценяват причините и 
необходимостта от включване на 
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1 предприятието в такива отношения . 

Изграждането на стратегически съюз е нужно 
когато предприятието не може да постигне 
определена цел самостоятелно или да разреши 
съществен проблем. Вземането на решение за 
изграждане на съюз със стратегически характер 
е свързано с анализиране и оценяване и на други 
алтернативи като сливане или поглъщане на 
друга фирма. Управленски въпрос, които трябва 
да намери своя отговор е определяне па „цената" 
на формиране и развитие на тези отношения. 
Освен разходите, които ще се направят за 
проучване на потенциалните партньори, водене 
на преговори, сключване на договори и други, 
трябва да се оценят и издръжките, които ще са 
необходими в процеса на развитие на 
отношенията, както и опасността от възможни 
загуби, като например усвояване от партньора 
па ценно за фирмата поу-хау. 

Следващият етап от развитието па 
стратегическите съюзи е определяне на 
тшнк.ретните цели, които ще се преследват с 
участието в кооперирането. Резултатите от 
различни изследвания сочат, че често 
поставените цели са твърде неясни или са 
противоречащи си с тези па партньора. 
Основните мотиви, поради които 
предприятията създават стратегически съюзи 
могат да бъдат класифицирани в шест групи-
придобивапе па технологично ноу-хау; 
споделяне на финансови активи; реакция на 
конкуренцията; достъп до определен пазарен 
сегмент; достъп до определен ресурс, 
производство и управленски опит; допълващи 
ресурси и компетеIЩИи2

• В зависимост от това, 
какво предприятието иска да постигне ще се 
определи и какъв тип ще бъде 
сътрудничеството: хоризонтално-с фирма от 
същия сектор; вертикално-по веригата на 
стойността с клиент или доставчик; диагоналпо-
с фирма от друг сектор. 

Кточово решение, което предопределя в 
голяма степен успеха или провала на 
стратегическия съюз е избора на партньор. В 
много случаи върху избора па партньор оказват 

1 Kuglщ F.A., J. Hook, Building, Learning and Managing S1ratcgic 
Alli.ances (Ноw to Work Effecti.vely and Profitabllity with Partner 
Companies ), Кindle Edition, March, 2002 
' Wahyuni, Sari, Strategic Alliances: А Study оп Alliances Ьetween 
Competing Firms, LabyrintPublication, 2003 
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влияние фактори като наличие на 
предварителни бизнес връзки или добри 
междуличпостни отношения между 
предприемачите на фирмите. Процесът на 
търсене и подбор на партньор за формиране на 
стратегически съюз може да бъде представен 
като последователност от няколко действия: 
определяне на критерии за избор на партньор в 
зависимост от целите, които фирмата преследва 
с кооперирането; съставяне на списък с 
потенциални партньори; провеждане на 
преговори с потеIЩИалпите партньори по реда 
на тяхното ранкиране. Изследвания па различни 
автори в тази област сочаг, че голяма част от 
съюзите са разпадат, тъй като не е подбран 
подходящия партнъор3

• В преговорният процес 
освен оценяване па фактори като икопомико-
финансови характеристики на партньора, 
трябва да се обърне внимание и на стила и/или 
скоростта за вземане па решения; процеса па 
делегиране на права; възможността за 
получаване па информация и нови знания 4.

Успешното развитието на съюза зависи 
от ясната договорна рамка, която се съгласува и 
подписва от партньорите . В документът е 
необходимо да залеrnат: обхвата и целите па 
стратегическия съюз; определяне на приносите, 
които ще бъдат предоставени от партньорите; 
процедурите за комуникация, контрол, 
вземането па решения и разрешаване на 
спорове; отговорните лица от страна на всеки 
партньор, както и други въпроси от важно 
значение за развитие на отношенията. 

В процесът на коопериране важен аспект 
от управлението па отношенията е 
упражняването па контрол. Контролната 
дейност обхваща основно проверка на това дали 
се изпълняват поетите ангажименти и/или 
осигуряване на партньорските приноси. 
Предприемачите трябва да решат как ще се 
извършва контрола, от кои лица и какви ще бъдат 
техните правомощия. Тази дейност може да се 
осъществява и от предприемача. Конторолът е 
двупосочен и трябва да следи както за спазване 

' Мuпау, Е., Jr. and John Мahon, Strategic Alliances: Gateway to 
theNewEurope?, LongRangePlanning, vol. 26,N 4,рр.102 to 111, 
1993 4 Sti.lcs, J., Strategic Alliances: Making them Work, Long Rangc 
Planning, vol.27,№4,pp. 133-137,99 
s Bowcr, J., Successful Joint Venture in Science Parks, Long Range 
Planning, vol. 25, N 5, рр. 68 to 72, 1992 
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на поетите от парrньора ангажименти, така 
също и за изПЪJПiение на оповорностите от 
самата фирма. 

В голяма част от стратегическите съюзи, 
участващите фирми влизат в сериозни 
конфликти помежду си и развалят 
сътрудничеството още преди да са постигнали 
целите си или получили очакваните ползи6

•

Според проведени проучвания две трети от 
трансграничните съюзи изпадат в сериозни 
управленски и финансови заrруднения, които 
пораждат конфликти между парrньорите още 
през първите две години от съществуването си. 
Основният проблем според изследователите се 
състои в това, че обикновено се очаква твърде 
много за твърде кратко време. Често в началото 
фирмените култури не се съвместяват добре и 
служителите не успяват да се сработят успешно. 
От важно значение е да бъдат изработени 
механизми за разрешаване и управление на 
конфликги. 

Постигането на добри отношения, както 
и избягване и/или преодоляване на конфликтите 
може да се постигне чрез активна комуникация и 
обмен на информация. Умението да се извършва 
ефективно общуване и координация между 
партньорите е от изключителна важност за 
успеха на кооперирането 7• Това дава възможност 
на партньорите да синхронизират своите 
действия, опит и познания и така да получат по-
комплекс но конкурентно предимство. 
Регулярното и открито общуване между 
партньорите подобрява разбирането и 
изпълнението на задачите. 
Общуването е необходимо условие за 
опознаване на участващите в кооперирането 
страни, изграждане на доверие и постигане на 
по-голяма ефективност на съвместната работа. 

Друг ключов аспект в управлението на 
съюзи със стратегически характер е 
оценяването на постигнатите резултати. По 
какъв начин ще се извърши измерването на 
резултатите зависи от естеството на поставените 
цели. Ако целите съвпадат, тогава могат да се 
използват еднакви измерители за изпълнението 

• Stafford, Е., Using Со- operative Strategies to Make Alliances
Work, LongRangePlanning, vol.27, NЗ,рр. 64to74, 1994 
7 Destan К., A.Yaprak, S.T. Cavusgil, Alliance Orie11tatio11; 
Co11ceptualizatio11, Measurement and lmpact 011 Market
Performam::e, 2000 

на всеки партньор и резултата от 
с ъ т р у д н и ч е с т в о т о  к а т о  ц я л о .  
Небалансираността в резултатите, често води до 
нарастващ брой на конфликти и създава 
опасност от прекратяване на сътрудничеството. 
Най-често резултатите от проучванията сочат, че 
противоречията възникват по повод на: 
получаване на патенти и права върху обекти, 
интелектуална собственост и степента на 
контрол над дейността 8. 

В резултат на оценката на изпълнението 
на дейността на стратегическия съюз 
предприемачите вземат решение за бъдещето на 
сътрудничеството. Продължаване на 
отношенията без промяна в договорените 
параметри се случва, когато постигнатите 
резултати удовлетворяват партньорите. 
Промяна в параметрите на кооперирането е 
друг възможен развой на отношенията. Ако 
резултатите от дейността на съюза са 
незадоволителни за един или за всички 
участващи в сътрудничеството страни, се стига 
до разпад и приключване на отношенията. 
Възможни са и други причини за прекратяване 
на кооперирането като появяване на 
непредведени събития-изчезване на пазари или 
промяна в технологии. Възможен изход е и 
трансформирането на съюза със стратегически 
характер в поглъщане или сливане между 
участващите фирми. 

Проведено проучване относно 
стратегически съюзи на българските ДМСП 
дава възможност да се анализират основните 
аспекти от развитието на тези отношения. 

Основни причини за формиране на 
стратегически съюзи от ДМСП е силната 
динамична конкуренция, изменчивостта и 
н е п р е д с к а з у е м о с т т а  на средата  и 
необходимостта да се осигури ритмичен и 
сигурен достъп до определени ресурси. 

Почти всички изследвани български 
предприятия са определили ясно целите си 
преди началото на сътрудничеството и са били 
наясно с очакваните резултати от техните 
партньори. Основните цели на изгражданите 
съюзи са нарастване на печалбата, увеличаване 
на пазарния дял и разширяване на 

8 Gugler,Ph., Building ТransnationalAlliam::e to Create Competitive
Advantage, Long Range Planning , Vol. 25, № 1, рр. 90-99, 92 
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производството. Пропуск в работата на 
българските предприемачи и мениджъри е, че 
стратегическите съюзи не се използват в 
достатъчна степен като механизъм за 
придобиване на нови знания и компетенции. 

Партньорите на българските ДМСП са 
предимно малки или средни по размер фирми, 
като почти всички са преобладаващата част от 
страната или държави от ЕС. Голямата част са 
направили задълбочено проучване на бъдещия 
си партньор и уреждат отношенията си с 
подrшсване на договор. Основните критерии за 
избор на партньори са добра репутация и 
предмета на дейност. 

От направения анализ на получените 
данни се констатира, че изследваните МСП най-
често участват в създаване на партньорски 
отношения за доставка и подизпълнителство. 
Партньорството с доставчици може да се обясни 
с важността за малката или средна фирма да 
получава определен ключов ресурс, регулярно и 
при гарантирано качество. Освен това, този тип 
партньорство е вертикално по своята 
насоченост, при което няма изразени 
конкурентни отношения и се изгражда по-лесно. 

В хоризонтатm и диагонални съюзи се 
забеляза неподготвеност на българските фирми 
да формират такъв тип партньорство ефективно, 
тъй като трябва да постигат баланс между 
конкуренция и сътрудничество. Много малка 
част от фирмите участват в създаване на 
съвместно предприятие. Причините за това 
особено за микро и малките фирми са 
необходимите за това ресурси и спецификата на 
самото съвместно предприятие. Прави 
впечатление, че малка част от българските 
фирми участват във франчайзинг и 
лицензиране, което се различава съществено от 
тенденциите в европейските страни. 
Българските МСП са много по-слабо активни в 
това отношение от конкурентните си в 
държавите от ЕС. 

Сътрудничеството между фирмите, 
участващи в изграждането на съюзи със 
стратегически характер, в голямата си част са 
уредени чрез сключване на договор, тъй като 
тези отношения са с особена важност за 
неговото развитие. 

Основен проблем в началото на 
кооперирането е липсата на доверие между 

"БИЗНЕС ПОСОКИ'' 

потенциалните партньори. В процеса на 
управление на съюзите със стратегически 
характер най-съществени пречки в съвместната 
работа са свързани с трудното постигане на 
баланс между конкуренция и сътрудничество, 
както и доверие между партньорите. 

При голямата част от фирмите контролът 
в процеса на сътрудничеството се извършва от 
предприемачите или мениджърите. Това може 
да се обясни с факта, че в микро- и малките 
предприятия предприемачът изпълнява няколко 
различни роли и често няма възможност да 
предостави контролните функции на друго 
лице. При някои фирми контролът се 
осъществява от специалист, отговарящ за 
функционалната област на партньорството или 
от изградено структурно звено. Такова 
разпределение на отговорностите е характерно 
основно за средните по размер фирми. 

Най-често посочваните причини за 
възникване на конфликти в рамките на 
изследваните стратегически съюзи са 
неизпълнението на поети задължения и 
прекалено големите очаквания от 
кооперирането ( фиг.1 ). Лошата комуникация 
между партньорите е на трето място по 
отношение на възникващите проблеми в тези 
отношения. Други причини за конфликти са 
различията в стиловете на управление и/или във 
фирмените култури. 

За разрешаване на възникнали 
конфликти в рамките на стратегическия съюз, 
представителите на изследваните фирми 
разчитат основно на водене на преговори. Почти 
всички респонденти заявяват, че действат по 
този начин при възникване на напрежение в 
отношенията. В краен случай предприемачите 
биха предприели съдебно производство срещу 
свой партньор. Прави впечатление ниската 
степен на доверие към съдебната власт и 
опасенията на предприемачите, че съдебният 
спор може да се проточи за дълъг период от 
време. Използването на помощ от страна на 
модератори за разрешаване на конфликти, 
възникнали в процеса на работа в 
стратегическия алианс, все още не е добре 
позната и използвана практика от българските 
предприемачи. Това показва, че предприемачите 
все още нямат практика, да използват външна 
помощ за разрешаване на управленски 
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Стопанската практика през последното 
десетилетие на миналия век даде силни 
аргументи за търсенето на нови подходи за 
измерване и оценка на потеIЩИала. Интересът 
беше провокиран от установяването на все по-
големи разлики между балансовата и пазарната 
стойност на акционерните компании. 
Теорепщите в Швеция и Щатите нарекоха този 
феномен Кnowledge Есопоту1. Теоретичните 
обосновки и практическата им реализация 
показват, че си струва да се идентифицират и 
измерват тези нематериални активи, които 
пораждат горепосочената разлика. Освен това 
натрупания опит показа, че е възможна оценка 
на тези активи без да се разчита основно на 
традиционните финансови измерители. 

I. 

Парадоксално е, но все още редица 
инвестиции, които водят до нарастване на 
икономическата стойност на предприятията и 

1 На 12 ноември 1987 година (в Швеция това е Konrad day) 
започва работата си група от 7 изследователи, mито през 1989 
под името "Кonradgroop" оповестиват метод за измерване на 
нематериални активи, наречен "lnvisiЬle Balance Sheet'' 
(Невидимшп баланс). Един от членовете на групата Кarl-Erik 
SveiЬy, въвежда през 1986 г. понятията "кnowledge capitaf' и 
"knowledge organization ". 
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носят дългосрочни икономически изгоди, не се 
третират като активи, а като разходи. Основният 
аргумент за такова едно третиране е 
"невъзможността за наде:ждно икономическо 
измерване ши оценка чрез традиционните 
счетоводни способи, на тях сам.ите и на 
ефектите, които предизвикват ,а. Изтъкват се и 
други аргументи,  например, "защо 
инвестициите за фирмено обучение и 
квш ификация на персонш а да са актив на 
предприятието, след като те не се 
прите:жават от него, а от всеки един получш 
знания и умения индивид"? 

Традиционните счетоводни способи за 
измерване са поставени в контекста на 
информационните потребности към 
финансовото счетоводство, поради което 
използват синтезиращия финансов измерител 
парите. За успешното управление на една 
организация, обаче това явно не е достатъчно. 
Ето защо, доста отдавна, за целите на 
мениджмънта, ефективността на дадена 
дейност се измерва с други измерители, като 
например брой на превозените пътници по 
дестинации (в авиокомпаниите), брой на 
дипломираните спрямо постъпилите, или 
среден успех по групи, курсове, випуски (в 
училшцата), зрителския интерес (театър, кино, 
телевизия) и т.н. Защо подобни подходи и 
средства за измерване да не бъдат прилагани и 
по отношение нематериалните активи и 
ефектите от тях? Какда се стигне до най-точните 
измерители? 

Измерването е субективно-обективен 
процес, в който субекта взема решение 
съобразно интересите и целите си, какъв 
измерител да приложи. Освен това той решава 
как да структурира обекта на измерване с оглед 
прилагането на даден/и измерител/и. 

Това, което ще се измерва са състояния по 
показатели за характеристиките на обектите или 
събитията. Следователно, важна част от 
измерването е правилното определяне на 
показателите. Така например едно пътуване 
може де се измери в километри, но може и във 
време. В единия случай се измерва изминатия 

2Циrатите са от дискусията по доЮiаД "Предметната област на 
счетоводството в коюпекL:mа на r::ьвременните управленски 
подходи и средства" изнесен от автора през 2002 г. в гр. Свищов 
пред mнфереJЩИЯ на тема: "Преподаване на счето•одсm•ото 
' "  висшите училищи". 

33 _ _ _ _ _ 



--(.1-----------
път, като характеристика на IIЬтуването, а в 
другия, времетраенето му. Ако обаче искаме да 
измерим удоволствието от пътуването ще трябва 
да генерираме специална измервателна система. 
В такива случай измерването следва да се 
разглежда като процес на избор на обекrите на 
наблюдение, подбор и използване на символи за 
представяне на отделни аспекти на обекrите на 
наблюдение, и прилагане па правило за 
свързване па символите с характеристиките, 
които се наблюдават. 

Така че, ако желаем да измерваме 
характеристики на юшентите, като очаквания, 
нагласи, удовлетвореност, то поемаме едно 
предизвикателство не само да постигнем 
някакво измерване, но и то да е валидно, 
надеждно и практично. 

Всяко едно измерване може да бъде едно 
или многодименсионно. Така например, дохода 
от един :клиент може да бъде измерван чрез 
номинална скала, идентифицираща го като 
такъв или в рамките на някаква група, 
ординална (рангова) скала при съпоставянето с 
други :клиенти с цел :класирането им, чрез 
интервална скала (например във времето), или с 
коефициептна скала (като съотношение). 

11. 

Основно, финансовото счетоводство 
използва еднодименсонна скала за измерване на 
капитала, неговите проявления и ефекrите от 
дейността върху тях. Нейното прилагане може 
да се представи чрез следната матрица: 

Таблица№ 1 

lъnгoc,ючl,Ju Каатаос,ючни Бапансовс 
число 

АЛ Материални Финансов� Нематериал, IUатериалн �Финансов� 

1 Собствен 20 50 10 8 (  
1 

ДЫ1госрочно привлече� 5 20 2!  

Краткосрочно привлече� 40 20 6 (  

1 Балансово чие rio 2 f  7( 1( 4 t  2t 16!  

Ако се опитаме да представим графично тази измервателна скала тя би изглеждала така ( фиг. № 1. ): 

К-л Кср.З. Дср.З. С.К-л 

Надясно и наляво от нулата съобразно 
два критерия, респективно ликвидност и 
и з и с к у е м о с т ,  с а  р а з п о л о ж е н и  
еднодименсионните (в пари) цифрови 
стойности на активите и капитала. 
Ликвидностrа изразява бързината, с която 
активите могат да се обърнат в пари, а 
изискуемостта, последователността във 
времето в която стават изискуеми капиталите. 
Т.е. по някакъв начин и двата критерия имат 
предвид времето (t) като характеристика, която 
следва да се измерва и отразява от 
счетоводството. 

Ако освен парите се въведе и измерителя 

Фиг.№ 1. 

Кр-ср Д-ср. А-ви 

време, за измерване влиянието на времето върху 
стойността на акrивите и капитала, скалата 
става двудименсионна (вре.ме и пари). По този 
начин измерването ще обхване една от 
основните икономически закономерности, че с 
отлаzане на получаването и.м във времето 
н а с т о ящ а т а  с т ойнос т  н а  а к т и в и т е  
намалява и още, че с отлагане н а  
погасяването им във времето настоящата 
стойност на задълженията се увеличава. 
Графичното интерпретиране на измерването на 
посочената зависимост между време и пари 
може да бъде представено така (Фиг. № 2.): 
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Бъдеще Фш.№2. 

ВРЕМЕ 

Капитал 
Крср. -л Дср.К-л Соб. K-!J" Д 

,," ПАРИ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ ' . "···································································т··························································'' / К и  м ) \ и  ' ' ' 

Минало 

И така, въз основа на при1ЩИПа на 
двойното записване всяко едно минало събпrие 
с ефект върху балансовото число ще се 
остойностява съобразно зависимостите между 
време и пари в Ш-ти и N-ти квадранr и ще се 
отразява с една и съща сума в ляво и в дясно по 
абсцисата, като ще предизвиква или 
едновременно увеличение на активите и 
капитала, или едновременното им намаление. 

Така например, едно възникнало във 
миналото лихвено задължение ще се оценява от 
гледна точка на наближаващия във времето 
падеж и ще се отразява като нарастваща 
функция в 111-ти и N-ти квадранr, т.е. ще 
поражда едновременно нарастване на 
задълженията по лихви и на придобитите за 
сметка на този ресурс активи. 

Очакванията за бъдещи събития, 
стойностното им измерване и записване засега 
остават извън предметната област на 
финансовото счетоводство, но определено се 
интерпретират от управленската отчетност, 

"БИЗНЕС ПОСОКИ'' 

особено що се отнася за инвестиционния 
анализ. Измерванията се базират на дисконтови 
модели, които интерпретират времето между 
бъдещото получаване на икономическа изгода и 
настоящия момент като основание за обезценка 
на тази икономическа изгода. Такива 
очаквания следва да се появяват като 
намаляваща функция в 1-ви и 11-ри квадранr, а 
техните осъвременени ефекти ще намират 
отражение по абсцисата на разглежданата 
координатна система. Как обаче ще изглежда в 
така построената координатна система, 
разликата между пазарната стойност и 
балансовата стойност, за която стана дума на 
няколко места в изложението? 

Нека допуснем по-висока пазарна 
стойност на акциите на компания "Х", от 
нетната балансова стойност на капитала й ( сума 
на активите, минус сума на привлечения 
капитал). Графиката в този случай би 
изглеждала така (Фиг. № 3. ). 

Както се подсказва от графичното 
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представяне, интерполацията на едно 
констатирано в миналото разминаване между 
пазарната и балансовата стойност на капитала в 
бъдещето, предполага по-висока стойност на 
нетните активи. Тя може да се яви в резултат на 
по-високите пазарни очаквания на 
инвеститорите (акционерите), или пък на 
пазарни предимства, поради наличието на 
невюпочени и неизмерени чрез баланса активи. 
Явно е обаче, че двудеменсионния (пари и 
време) модел не може да ни даде точен отговор, 
кое от двете е и колко е. 

При създаването и развитието на 
специално-ориентирани системи за измерване 
ще е необходимо да се дефинира ясно 
характеристиюпа, която ще се измерва, да се 
деструкrурира тази характеристика до нейните 
дименсии (измерения), да се подберат 
индикатори, чрез които да се доловят 
параметрите на тези измерения и най-накрая да 
се формира индекс, отразяваш състоянието на 
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Ф:иг. № 3. 

характеристиката. По-нататък, следенето на 
състоянието на този индекс, ще позволява да се 
установяват измененията в проявлението на 
характеристиката. Тази процедура може да бъде 
описана чрез следния пример: 

Да допуснем, че желаем да измерим и 
следим имиджа на една търговска марка. 
Първо, следва да дефинираме обхвата на 
понятието, т.е. дали под "имидж" се има 
предвид възприемането на марката от 
клиентите, от конкурентите, ши и от двете 
заедно. След това ще се наложи да определим, 
кои са измеренията (дименсиите) на 
възприемането на търговската марка и 
скшzата, чрез която ще ги измерим. Ако 
считаме, че имиджа на марката се изразява, 
респективно може да се измери чрез неината 
популя.рност, то бихме могли да използваме 
еднодименсионна скшzа (например на Likert), от 
вида: 
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Точки 1 2 

КpflmгJ]IIII 3tl Не съм я Някьде 
IIOIIYЛ/f/JIIOCIIJ чувал СЪМJI чуsал 

Т а к а ,  ч р е з  о т г о в о р и т е  н а  
респондентите ще се набере сбор от точки, 
което е някакъв измерител на популярността. 
Такъв сбор от точки може да бъде носител на 
информация, з а  популярността сред 
определени групи (напр. жени мъже, възрастни 
млади, работещи безработни и т.н.), за 
отклонението на подгрупи от една добре 
дефинирана група, wiu пък за установяване на 
ефекти от проведени реклам,ни кам,пании, 
промоции, обезценки и т.н. За да се увеличи 
наде:ждността на получената информация 
всеки от отговорите може да бъде подложен 
на т. нар. Т-тест. 

Табл.№2. 

з 4 5 
Чел съм за Познавам Добре я 

нея марката познавам 

За демонстриране изчисляването на 
величината "t" нека да допуснем, че от 
запитаните 300 души, са изразw и мнение за 
популярността на търговската марка 292-ма, 
чийто анкетни карти са подредени 
последователно по броя на точките във всяка 
оттях. Спрямо25%(73), коитосаотговорw ис 
най-много точки и 25% (73) долна част на 
извадката ще се приложат следните 
изчислителни процеду р и/ 

Табл.№3. 
Най-малък брой точки Най-rОJIЯМ бр. точки 

Kamezopu.s, на 
FX х / JX х 

отговора 
Не съм я чуsал 1 14 14 14 1 

Няк:ьде съм я чуsал 2 23 46 92 2 
Чел съм за нея 3 28 84 252 3 

Позншшм марклта 4 4 16 64 4 
Добре я познавам 5 4 20 100 5 

всичко 73 180 522 

п, LXi "ЕХ/ 

х l = -18-0 - = 2 .466 Х 11 = 284 - - = 3 .89 
73 73 

{.., - )  1802 L I-Xi = 5 2 2 - - = 7 8 . 1 6 4 ;
73 

L  h - X h )  = 1168- 2842 
= 1168-1104.88 = 63.12 

73 

Х11 - Х 1  3.89-2.466 t = = ---;::::====== 

/ JX FX 

1 1 1 

4 8 16 

18 54 162 

29 116 464 

21 105 525 

73 284 1168 

nh "i.Xh "ЕХ/ 

8.682 
.L..t'<11i -Х11 + .L..t'<1 1 - X 1 ""'{.., - J ""'{.., - J 63.12+78.164 F п(п- l )  73(73-1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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3 С 'Х" означаваме точките, с "f' броя на отбелязалите този 
отговор, с индекt:а "l" долната част на извадката, а с 
индекt:а "h "горната част. 

37 _ _ _ _ _ 
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Anze,i Mapv.eB, .MJ1. 
YHCC, Kameopa "Ynpa6llenue" 

3.3.�enes:yneakraaet...-eBT 

B pa3rne;i:aBB• no-puo [16] Mo,1to.t138 onem:a 

s;a amrr81IOBB1'e lllD'IIBH ca aaup8BeBB: �a 
i:q,ennapm:emm llOIJYCKamlll, IToBC11ero OT TIX 
Monrr 1l!ll � onpene.ne1111 1131.'0 oCHoBlmmll!L 

Cn:open (hmep Biren: [18][1S,e.249], o6vie 
ci;�eCTByaaseTo aa nasapea uoprcpe:l!JI II 
oe3pBcmJB u:nm

1 
e JtQCTll. Cllopl!O. 3&:roll8. TOI 

OTXMapllll llpOfJ.IIOllOJK<illBcm>, 'le BJllleCTB'ropi>T 
Mae na n�e mm ,- nolI)"Dl s:peJJ.HT Ba 
6espBCJDBa m,pM4 II I'O 3\IMl'lll l C MBOI'O 110- 
pellllHCTll'll!OTO nonycllllBe, 'le ca Bl\3MOKBK 

Bf.!Orpallll'lf.!K (jpoli n.cB IIJ)(WIDB [18), [19). 

Ocl'8ll8.ilB'l' AOuyaaBU &a MOACII& sa o� aa 
amm1J1ose: 811.TBBB (MOKA) oCiall8T na 118.lDl' a: 
3a Mon= c ay.u:ea Ciera me4>11I'8em:. Cn11n mm 
- 6e3pxcmso fJ.IIB8lle lilJlll IIOll)"'IIIBlll!e aa 

ape.-i;. mwpmarr uoprq,d!JI Belle ae e o61!l ,a 
BCl!'DJI lllmecnm,pl! I! Te MOI'BT .Qa ll30Yptn' 
pl!ICD>BB 11oprcl,eim1 OT l{f.!IIBll aa6op OT rpalDIIljlr[a 
B8 OJITiDda.llllll �iiml, CIIopefJ. 'IOBa ll:8DB 
puc11:caI'OT011Hnauoe:i.m:r.

IJpB JIJ!m:a aa CimpBCll'OB UTBB, M0lle.Jl'6T BB 

Bno: ce OCBOJllllla aa cne� TpB CBOHCTBB 
C:n,pilllllB C Oll'IllM8.IIII08 Ba BSailMOIIJ'I,Sll8I8 
MC:a:Jcy' 0118DIU!8 llOXOllKOCT H O'IIBDMlll«IB 
nacnepcu Billi cpenao OTB'.JIO!leBlile (u.,o 
1DMepll'l.'ell31JO"IB!al8BBl'pKCX.). 

l )Bcem!Iopril,eltlr. o6pa,y:8aB <Yr 

1Bamrat1:oa& sr e c,, mm:J.caaEC'UI aaMo.i:ccaa,e.oxccm.u 
- - ..-.... ""IIBlld""""I"' - .. - Bii 

Simi Rlffl.I8lD:.)"ID&D Wlll &tK&pa&K'llti& qMll, 

ll'OMtiHIDlpaJlcm> Ba olll.'HMllllllH nop:rq,eiilm, 
�o CW!l;O e pa3l!OIIOl!ICB BJiPltY I'Jl"lffhliBl'II 
llaOil'I'IOd'.IUIIIIOJY14>e1'mr 

2)Ha acem noprcpeim P ar rpammara aa
ODTIIMaJDIB IIOpTcl,einl!I C'.&OTBeTCTBa ,IQ>yr 
yaBB:a.JleB ,.CBTCllBTee:" nopTq,eiin Z(P), 
pa3IIOJIOSCK npxy JtOJIIIKI'a

2 

�OIIIUIIIB 'QCT 
OT � (4>NzJ:pa 6). llop:rq,eiin P ae 
llOpCJlllJ)6 c uopril,eii:JI Z(P) /'fflfll.1Io.1CBemm1a IIO· 
JJ.01l'f/, TaD CtrreJIH'tllJli nop14,¢b ce Bapna 
IIOprq,e:in C 11:}'lICB ticm.Ele4/Hlijii.raT. 

3)0'1&1:BaBaTa ,QOllOIUIOCT aa BCOKl!I
IIIICl'pyJ,lellT MOB 1lill ce H3pam ll8l'O 'Jl>e3 llnll<iiaa 
� Ila O"IUllalll'.I' JtOll'.OJIIIOCT Ila BCeKB .1IBa 
nop-rcpefilla, p83DOIIOEOIIJI Ba ODTlll!laJIBll:ra 

rpamma. 

�· 
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0 

q: 
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P1-1cK (craHAaPTH_O OTKI10H8Hl.1e) 

Ocsea llOCO'ICllll:Te T{)R CBOiCTBa ce 
npBeMIIT 3a NIIYIIAB H OCJIOIIBBTC l10IJYCIQIBBI( ID 
MOKAcmroCB:o�oaa.t11111Tel!llllec1s1opa: 

• Cnope,q ,l{OJIYCUBeTO 38 ltOMOFCBlm
011aoasu Ba BBBCCTKTOPBTC, BCR'IKB TC 
B3llO!J3'8'P' Cll!IB II C'l>lllH U:OJIBII JQIBIIB II ,ta 
E!'IHCllll'1' IIQIIB H C'l,lllB rp8IDlll;a C MHIDIMl1JIB8. 
ABCIIepcu. 

• Bcexe: BllllCCTHTOP 11a11ec,11pa 11
OIITIDmJICII I!Oprq,dn Cllope.lt CIIQIT8. Cteliffl !la

•rpaaw:mi:aommw11111uop**--1111ce�mro
-orpe ........ :(ropB11)-B11,11a6cam!nmalill.dll,)'lllK 
puts, �parqilOOTDAFCBB wpzemta.a. sC,•e• 4Yfpi[tBOHUOB 
mcmnop • (l:iomia) - C'l,117,fllltlllla 11q,111110Ba11D 
1;opc�1na,......--.[14) 
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Pa3Bumue Ha cmpamezu'lecKu C'b103U om OUHa.MU'lHume Ma.JlKU u ...

u--

H36jfi'Ba.He Ha pHCKa, T.e. TOH HHBecnrpa B T03H 
OIITHMaJieH nopTc)>eHJI, KOHrO e onpe.zi;eJieH OT 
,ZJ;OilHpaHeTO Ha  OilTHMaJIHaTa rpaHHU:a C'LC 

C'LOTBeTHO HaH-BHCOKO pa3IlOJIO)KeHaTa MY 1qnma 
Ha 6e3pa3JIJNHe. 

• BceKH HHBeCTHTOp HCKa .zi;a 3a,z:i;'Lp)KH
IlOpTc)>eHJI c HaH-BHCOKaTa OtJ:aKBa.Ha ,llOXO,llHOCT.

HimecTHTOpHTe MoraT ,lla )J.'Lp)KaT Pa3JIHIIHl:I OT 
na3apHID1 IlOpTc)>eHJI pHCKOBH nopTc)>eHJIH, HO 
BCH1IKH Te3H IlOpTc)>eHJIH Jie)KaT Ha OilTHMaJIHaTa 
rpaHHu;a. BceICH e_wrn OT TIIX ce xapaicrepH3Hpa c'Lc 
C'LOTBeTHa oqaKBaHa ,llOXO,ZJ;HOCT H pHCK 
( CTaH,llapmo OTKJIOHeHHe ). 

Ilpu MO,ZJ;eJia c HYJieB 6e'I'a KOec)>uu;HeHT o6aqe 
JIHilCBa 6e3pHCKOB aKTHB H CJie,ZJ;OBaTeJIHO 
apryMeHTHTe, KOHTO BO,ZJ;jJ:T .zi;o JIHHHjJ:Ta Ha 

KaIIHTaJIOBHjf na3ap CML [ BIDIC 24], ca HeBaJIH.zi;HH. 
A HMeHHo TOBa, qe TII e .zi;onupaTeJIHaTa MHHaBaw;a 
npe3 6e3pHCKOBaTa HOpMa K'LM OilTHMaJIHaTa 
rpaHHu;a. 

B cJiyqag pa3JIHtJ:HHTe npe,D;II01IHTaHHH 
npe.zi;noJiaraT pa3JIHtJ:eH H36op n o ropHaTa 11acT OT 
rpaHHD;aTa Ha OIITHMaJIHHTe nopTc)>eiiJIHTe. 
Cne.zi;oBaTeJIHO, KaTO OCHOBHa pa3JIHKa C'LC 
CTaH,llapTHHjJ: MOKA, MO)Ke ,D;a ce nocotJ:H: H36opnT 
Ha Pa3JIHtJ:HH nopTc)>eHJIH OT pHCKOBH a.KTOBH 3a 
BCeKH HHBeCTHTOp, KaTO BCeKH nopTc)>eiiJI 
npHTe)KaBa CBOHTe xapaicrepHH pHCK H .zi;oxo.zi;. 

Ila3apHHjJ:T IlOpTc)>eHJI, KOH'I'O BC'L�OCT e 
o 6o6w;eHHe Ha nopTc)>eiin uTe Ha 
BCHqKu HHBeCTHTOpH, e KOM6HHaD;HjJ: OT 
OilTHMaJIHH nopTc)>eHJIH H crrope,ll; Il'LPBOTO 
ceoiiCTBO caMmn TOH e OIITHMaJieH IIOpTc)>eHJI. 

Ha <l>urypa 6 e H3o6pa3eHa rpaHHa;aTa Ha 
onTHMaJIHH nopTc)>eiinu AB. Cne.zi; KaTo He 
C'Lw;eCTByea 6e3PHCKOB a.IITHB, ro TX BKJilOtJ:Ba 
BCH1IKH paD;HOHaJIHH H B'L3MO)KHH IIOpTc)>eHJIH. 
H3o6pa3eHH ca .zi;Ba IIOpTc)>eHJia ( T.P :u: T. Q), KOHTO 
MOraT .zi;a 6'L.zi;aT H36paHH OT HHBecrnropH c 
pa3JIHtJ:HH npe,llIIOtJ:HTaHIDI K'LM pHCK. 

AKO npe3 TOtJ:KH p HJIH Q ce npeKapaT 
.zi;onu:pareJIHH K'LM rrapa6orraTa AB (rro.zi;o6Ho Ha 
IlOCTpOeHHeTO 3a IIa3apHHjf IlOpTc)>eHJI B Mo.zi;eJI 3a 
ou:emra Ha KaIIHTaJIOBH aKTHBH), TO npeCt,tIHHTe 
TOtJ:KH /c'LOTBeTHO P(O) H Q(O)/Ha .zi;orru:pareJIHHTe c 
op,D;HHaTaTa w;e IlOKa3BaT HHBO Ha .zi;oxo.zi; c HYJieBa 
KOBapHaD;Hjj 3a C'LOTBe'I'HIDI rropTc)>eHJI. Ha TaKOBa 
HHBO OITOBapg TOtJ:HO e,D;HH YHHKaJieH rropTc)>eHJI c 
HYJieBa KOBapHau;Hjf (H C'LOTBeTHO HYJieB 6eTa 

"EIDHEC IlOCOKH'' 

KOec)>uqu:eHT) 3a acem nopTc)>eHJI OT ropmrra tJ:acT 

Ha rpa.HHa;aTa.  HanpHMep Z(P) c rropTc)>eHJI c 
HYJieB 6e'I'a KOec)>HqH:eHT Ha cnpHMO rropTc)>eHJI P. 
TaKa OtJ:aKBaHaTa ,ZJ;OXO,ll;HOCT Ha BCeKH 

HHCTpYMeHT i MO)Ke .zi;a ce H3pa3H qpe3 (21 ). 

(21) 
= + ( i• p)[ 

( > VARRp

Et�)

( p)-

( Z(P))-
( ;, p)

( p) 
Karo 3aMeCTHTeJI Ha 6e3pHCKQBHjJ: aKTHB lineK 

npe.zi;rrara H3IIOJI3Ba.Hero Ha rropTc)>eHJI c HYJieB 6e'I'a 
,, Z,, H ,llOXO,ll;HOCT - Rz, tJ:HjlTQ KOBapHaD;Hjj C 
HHBeCTHTOpCKHjf IlOpTc)>eHJI e HYJieBa-

cov(RZ(P) 
'Rp) = 0. 

3a HarJie,ZJ;HOCT (21) MO)Ke .zi;a ce 3aIIHIIIe H TaKa: 

(22) I f3 

YpaBHeHHe (22) e C'hID;OTO KaTO rrpH 
KJiacHtJ:eCKHjf MOKA, c e,ll;HHCTBeHaTa pa3llHKa, qe 
6e3pHCKOBaTa ,ZJ;OXO,!l;HOCT R

f 
e 3aMeHeHa c 

OtJ:aKBaHaTa ,llOXO,ll;HOCT Ha careJIHTHIDI rropTc)>eHJI 

E(Rz) . Cne.zi;oBaTeJIHo  KJiaCHtJ:eCKHjf MOKA e 

qacTeH crryqaii na MO,llerra c nyJiee 6eTa 
Koec)>Ha;HeHT TaM K'h,D;eTO ,!l;OXO,ZJ;HOCTTa Ha 
rropTc)>eHJI c HYJieB 6e'I'a e paaHa Ha 6e3PHCKOBaTa 

HOpMa3 , ,ll;o OCHOBHOTO ypaaHeHHe Ha MOKA MO)Ke 
]la ce .n;oCTilflle H 6e3 CTpororo .zi;onycKaHe 3a 
HaJIJNHeTO Ha 6e3pHCKQBHjl aKTHB. 

IlpH HaJIH1IHe Ha Ila3apHO paBHOBeCHe H 
C'hB'LpmeHO KOHKypeHTeH rra3ap,  BcHqKH 
HHBeCTHU:HH ce C'LCpe.zi;OTOtJ:aBaT B IIa3apHHH 
rropTc)>eHJI. Ho HjJ:KQH HHBeCTHTOpH ca fOTOBH ]la 
rroeMaT rroeeqe pHCK OT T03H, KOH'I'O HM HOCH 
IIa3apHIDI IIOpTc)>eHJI. Te w;e MOraT .zi;a HHBeCTHpaT 

IIOBe1Ie OT 100% OT HaJIH1IHHjf CH KaIIHTaJI B 
IIa3apHIDI IIOpTc)>eHJI, Ka.TO 3aeMaT K'LCH Il03:HqHH 
OTHOCHO nopTc)>eiina c HyJieB 6eTa. ,l{pyrH 
HHBeCTHTOpH noeMaT IlO-MaJIKO pHCK OT T03H Ha 
rra3apHHjf rropTc)>eiin. Te w;e nocTuraT roea, 
3aeMaHKH )J.'LJifH Il03HIJ,HH B IIOJ)Tc)>eHJia C HYJieB 
6eTa, T.e. C'hCTaMHKH KOM6HHHpaH rropTc)>eHJI, 

' CpaaHem1ero Mex<,ey SML np:e: CTmmapT1DUI MOKA H MOKA c 
HYJICB 6en e IIOCO'ICHO B [19] 
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BKJII01IBam; na3apHHJI rropTq>eHJI H HerOBHJI 
caremrreH rropTq>eHJI HYJieB 6eTa [ 12, c. 9]. 

llirnHna SML npH MOKA c HYJieB 6eTa e 
no.n;o6Ha Ha Ta3H npH KJiacHtiecKH11 MOKA, c 
H3KJIIOqeHHe Ha 6e3pHCKOBaTa HOpMa - R

I 
' KOXTO e 

33.MeHeHa OT .n;oxo.n;u:ocrra Ha nopTq>eHJia c B)'JieB 
6eTa - Rz. Ta.Ka rrpH Mo.n;eJia c B)'JieB 6eTa HMa 
c1,w;oTO JIHHeHHO OTHOmeHHe KaTO rrpH 
KJi ac1111e cKHJ1 MO KA H H3MepHT eJI H a  
CHCTeMaTH1IHHJI pHCK e C'I,Ill;O KOeq>Hn;HelITbT 6eTa. 

Karo He.n;ocTaTLK Ha T03H Mo.n;eJI MO>Ke ce 
IlOC01lH, qe C'bCT8WIHeTO Ha IIOpTq>eHJI c HYJieB 6eTa 
ce OCJiaHJI Ha npe.n;nOJio>KeHHero, qe ca B'L3MO>KHH 
HeOrpa.HlftleH 6po:u: K'bCH npo.n;a>K6H Ha pHCKOBH 
u;eHHH KHH>Ka. B .n;eHCTBHTeJIHOCT, K'bCHTe 
npo.n;a>K6H ca orpa.HlftleHH H TOBa npe.n;H3BHICBa 
Tp}',ll;HOCTH IIpH pa3rne>K.n;aHeTO Ha T03H MO,ll;eJI. 

TaKa HanpHMep B EnJirapHJI, C'brJI8CHO 
.n;eiicTBaw;aTa K'bM MOMeHTa, HOpM8THBH8 6a3a  Ha 
KOMHCHfla 38 q>HHaHCOB H8,ZJ;30p, ca HaJIO>KeHH 
roJieMH OipaHH1leHHJI Bnpxy ThpfOBHfla c K'bCH 
IIpO,ll;a>K6H.  

4. ApfiHTJ)IUKHa TeOplHI

4.1. Apfie:Tpaxc.eu MO,IJ;e.TI 1a ou;eexa ea 
aKTHBHTe  

MOKA e paBHOBeceH MO;a;eJI, KOHTO orrHcBa 
3aw;o pa3JIHtIHHTe HHBeCTHIJ;HOHHH HHCTp)'MeHTH 
HMaT pa3JIH1IHa )l;OXO,ZJ;HOCT, IIO-T01lHO Te HMaT 
Pa3JIH1IHH oqaKBaHH ,ll;OXO.n;HOCTH, 3am:OTO HMaT 
pa3JIH1IHH 6eTa KOeq>Hn;HeHTH. Bee rraK 
Cnm;eCTByBa H .n;pyr MO)l;eJI 3a ou;eHKa Ha 
HHBeCTHIJ;HHTe, KOHTO n1,pBOH81IaJIHO e rrpe.n;JIO>KeH 
OT Poe (1976) [13]. IloJHaT e rro.n; HMeTO "Arbitrage 
pricing theory" - (APT) HJIH Apforrpa>KHa TeopH11 
3a ou;eHKa Ha aKTHBHTe (AMOA) H ce npe.n;rroJiara, 
11e e c o6o6w;aBaw; OT MOKA 4• 

AMOA 3anoqea C'J,C cJia6oro .n;orrycKaHe, qe 
,Zl;OXO,ll;HOCTia Ha HHBeCTHIJ;HHTe e CB'bp3aHa C 
Heorrpe.n;eJieH  6poii q>aKTOpH. AMOA He 
npe.n;rroJiara C'b m;ecTsysaHeTo Ha na3apeH 
nopTq>eHJI (KaTO e.n;HHCTBeH q>aKTOp B MOKA), 
KOHTO Cn,Zl;'bp>Ka BCH1IKH pHCKOBH HHBeCTHIJ;HH H 
KOHTO .n;a e OnTHMaJieH IIO CMHC'bJia Ha MapKOBHD;. 
)-0,yrH .n;onycKaHH11 Ha AMOA ca Te3H, qe 
HHBecTHTOpHTe BHHarH rrpe.n;rro'r:IHTaT IIOBe1leTO 
6oraTCTBO npe.n; IIO-MaJIKOTO 6oraTCTBO H BCH'r:IKH 

4 
B CMHC'hllllHa rro-MllJllCHJI 6poi Heo6xcrnxMH .zi;onycKm1H11 

Ila38pH carrepq>eKTHO KOHKYPeHTHH.  
Cnope.n; AMOA .n;oxo.n;Hocrra Ha HHBeCTHU:HHTe 

ce onpe.n;eM OT npou;ec rro.n;o6eH Ha T03H rrpH 
q>aKTOpHHTe MO,ll;eJIH. B HaCTOJIIll;aTa pa3pa60TKa 
rrnpBoHaqaJIHO  w;e 6n.n;e pa3rJie.n;aH no
orrpocTeHHn BapHaHT c HaJIH'r:IHeTO CaMO Ha e;a;HH 
CHCTeMaTH1leH q>aKTOp, KOHTO BJIHJie B'bpxy 
.n;oxo.n;u:ocrra Ha HHBeCTHIJ;HHTe (23 ). 

(23) R i =Ai + 13J;� + E i

K:boemo:

J\ - HopMa Ha ooxooHocm Ha UH6ecmui,uoHeH
uHcmpyMeHm ,, i"

Ai - 01.laKBaHa OOXOOHOCm Ha UH6ecmui,uoHeH
uHcmpyMeHm ,, i" npu Hylle6a cmouHocm Ha
6cu1.1,cu <jJaKmopu,

13 1 - 1.1y«cmeumemt0cm Ha ooxoo11ocmma Ha
u11«ecmui,uo11e11 u11cmpyMe1-tm ,, i" no
om11owe1-tue Ha <jJaKmopa

Fi - cmou11ocm Ha <jJaKmopa,

E i - CJIY"lauHa BeJlU"lUHa (6!ZWU1ue Ha
Heo6.acHeHU 6 MOOeJla <jJaKmopu)

OcHOBHaTa H.n;e11 Ha AMOA e, qe C1,m;ecTB}'BaT 
T8KHBa IIOpTq>eiiJIH, KOHTO MOraT .n;a 6'b.n;aT 
rro.n;6paHH H3Me>K.n;y pa3rne>K.n;aHaTa rpyrra OT 
HHBeCTHIJ;HH, qpe3 KOHTO e B'b3MO>KHO ;a;a ce 
}1BeJIH1lH ;a;oxo;a;Hocrra Ha TeKYI11;H11 nopTq>eHJI, 6e3 
.zi;a ce }1BeJIH1IH HefOBHJI pHCK. Te3H IIOpTq>eHJIH ce 
HapHtiaT ap6HTpa>KHH IIOpTq>eHJIH.  

Ap6nTpa>KHHJIT nopTq>eHJI OTrosapx Ha 
CJie.n;u:HTe ycJIOBHJI: TOBa e IlOpTq>eHJI KOHTO He 
H3HCKBa OT HHBeCTHTOpa H3IIOJI3BaHeTO Ha 
)l;OII'I,JIHHTemrn rrapH1IHH cpe.n;cTBa. 3a .n;a ce 
C'bCT8BH TaK'bB IlOpTq>eHJI, TpJI6Ba .n;a e B'b3MO>KHO 
.n;a ce npo.n;a,n;e K'bCO IIOHe e.n;HH HHBeCTHU:HOHeH 
HHCTp)'MeHT H IlOCThilJieHHJITa OT TOBa .n;a ce 
H3IIOJl3B8T 38 3aKYIIYBaHeTO Ha e.n;HH HJIH IIOBe1Ie 
HHBeCTHIJ;HH. AKO ,, wi " noKaJBa npoMJ1HaTa B 
rrpHTe>KaHHeTO Ha HHBeCTHIJ;HOHeH HHCTp)'MeHT 
,, i,, (Te>KeCTTa Ha HHBe�OHHHJI HHCTp)'MeHT B 
ap6HTpa>KHHJI IIOpTq>eHJI), CJie.n;oBaTeJIHO TOBa 
H3HCKBaHe H ,ll;OXO,ll;HOCTia Ha IlOpTq>eHJia, IIpH 
HaJIH'r:IHeTO Ha ,, n " HHCTp)'MeHTa B ap6HTpa>KHH11 
IIOpTq>eHJI, MO>Ke .n;a fu..n;e 3aITHCaHO no Ha1lHH 
IIOK838H a yp8BHeHHe(24 ). 

"liH3HEC IlOCOIGf' 
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(24) 

t=l 

rrpO,D;'LJDKaBa, .n;oKaTo BCH1IKH ap6HTpaiKHH 
B'L3MOiKHOCTH ca e.JIHMHHHPa.HH, T.e. Be1Ie He MOiKe 
.n;a ce ,Il;OCTHI'He ne11a.rr6a, HJIH ,Il;OKaTO BCH1IKH 

� � � � HHBeCT� rrpH .n;a,ZJ;eHO HHBO Ha pHCK ce rrpo.n;aaaT 
RP = Ll wiRi = Ll wiAi + Ll wil3)·� + Ll wiE i no u;eHH, KOHTO m;e OCHrypJIBaT e,D;Ha H C'Lm;a i=1 i=l i=l i=1 

3a .n;a ce IIOJIY1IH 6e3pHCKOB ap6HTPaiKeH 
noprq>eibr e Heo6xo.n;HMo .n;a ce eJIHMHHHpaT H 
.n; B a T a  B H.n;a p HCK - ,Il;H BepcHq>HD;HpyeM 
(HeCHCTeMaTH1IeH) H He,D;H BepcH q>HU:H pyeM 
(cHCTeMaTH1IeH). Toaa MOiKe .n;a ce IIOJIY1IH rrpH 
H3II'I.JIHeHHe Ha cne.n;HHTe ycJIOBHJI: TpR6Ba .n;a ce 

H36HpaT rrpoMeHJIHBH Terna ,, w; " TaKHBa, 11e 3a 
BCeKH q>aKTOp, npeTerneHaTa CTOHHOCT Ha 
CHCTeMaTH1IHHTe pHCKOBH KOMIIOHeHTH  ,,13;' e 
eyJia, 
T.e. Lwil3i =0 .,[J;HaepcHq>m:�paueqpe3roJIJIMi=l 
6poii HHBeCTHU:HH, 80,ll;H ,ll;O rrpeHe6peiKHMO Ma.JIKO 

n HHBO Ha HeCHCTeM8TH1IHHJI pHCK, T.e. � Ll w I E I � 

0

i=l HMaiim 
rrpe.n:eH.ll:, 11e pa3rneiK,ll;aHHJIT MO.n;eJI e q>aKTOpeH, 
apryMeHTHTe, KOHTO BO,Il;JI T .n;o eJIHMHHHpaHe Ha 
HeCHCTeMaTHl:IHHJI pHCK, ca C'LW:H Te KaTo  rrpH 
q>aKTOpHH Te MO,D;eJIH. KoM6HHau;HHTe OT 
CTOHHOCTH ,, wt TPJI6ea .n;a ca TaKH Ba, qe 

<;?1IRKBaHaTa ,Il;OXO,Il;HOCT .n;a e 

nonoiKHTeJIHa L wi� > o
l=l 

IlpHMep 3a 6narorrpIDITHa B'L3MOiKHOCT 38 
ap6HTpIDK B'L3HHKBa, KOraTO e HapymeH 3aKOH1,T 38 
e.n;HHHaTa u;eHa, KOHTO rnacH, qe ,ZJ;Ba e.n;HaKBH 
HHCTPYMeHTa He MoraT .n;a ce IIpO,D;aBaT Ha Pa3JIH1IH8 
u;eHa. Koraro e,ZJ;HH HHBeCTHU:HOHeH HHCTPYMeHT ce 
Thpryea. no pa3JIH1IHH u;eHH Ha .n;aa na3apa, 
e,D;HoepeMeHHa C,ll;eJIKa H Ha ,D;BaTa rra3apa, T.e. 
rrpo.n;aiK6a Ha K'bCO Ha rra.3apa c IIO-BHCOKaTa u;eHa H 
IIOKYIIKa Ha II8.3apa c IIO-HHCKaTa u;eHa, m;e ,ZJ;OBe,D;e 
,ZJ;O CHrypHa rre11an6a, 6e3 ,D;a e HarrpaBeHa HHKaKBa 
HHBeCTHD;HJI.

Haii-BaiKHOTO K8tJ:eCTBO Ha 6e3pHCKOBHJI 
ap6HTpaiKeH rropTq>eiin e TOBa, ':le eceKH 
HHBecmrop, He3aBHCHMO OT CTerreHTa CH Ha 
H36JITBaHe Ha pHCKa H 6oraTCTBOTO CH, HCKa ,D;a 
3aeMe 6e3KpaHHa II03HU:HJI B Hero, KaTO no T03H 
Ha1IHH :cu;e YBeJIH':IH rre11an6aTa CH. Ho noICyIIKaTa 
Ha e.n;HH H rrpo.n;aiK6aTa Ha .n;pyrn: HHBeCTHD;HH 
C'LOTBemo BO,ll;H .n;o IIOBHmeHHe H HaMaJieHHe Ha 
TeXIDITe IIa3apHH u;eHH, KaTO TOBa ce OTpa3JIBa H Ha 
TeXHHTe O'llaKBa.HH )l;OXO.n;HOCTH. To3H rrpou;ec 

"EIDHEC IlOCOKH'' 

,Il;OXO.n;HOCT. 

Ilopa,ZJ;H TOBa, ':le cnyqaiiHaTa aenHtIHHa ,, E i " e 
He3aBHCHMa, BKJII01IBaHeTO Ha fOJUIM 6poii 
HHBeCT� B rroPT4>eibra rapaHTHpa, 11e cpe.n;Ho 
rrpererneHo 3a rroee11ero cnyqau TII ce .n;o6moKa.Ba 

,ll;O H)'Jla. c .n;pyrn: ,ll;YMH, ,ll;HBepCHq>HKau;HJITa 

e JIHMH H H p a  CJiy 11 aiiHaTa eeJIH1IH H a ,  T.e . 
HeCHCTeMaTH':IHHJI pHCK. Ho npH JIHIICa Ha 
ap6HTp8iKHH B'L3MOiKHOCTH, eJIHMHHHpaHeTO Ha 
CHCTeMaTH1IHHJI pHCK e HeB'L3MOiKHO, a OTTaM H 
3aBHCHMOCITa MeiK,ll;y 1IYBCTBHTeJIHOCITa (KaTO 
H3MepHTeJI Ha T03H pHCK) H 01IaKBaHaTa ,ZJ;OXO.n;HOCT 
e JIHHeima H MO)Ke .n;a ce OTpa3H qpe3 ypaaHeHHe 

(25) [2, c. 262].

(25) I E(R;) = A.0 + 11.1l3i 

ToBa ypaaHeHHe 3a ou;eHKa Ha HHBecmu;HHTe Ha 
AMOA rrpe.n;CTaBJI e,ZJ;HH onpocTeH MO.n;eJI, K'b.n;ero 
,ll;OXO.n;HOCTTa e onpe,n;eJieHa Ha 6a3a e.n;HH q>aKTOp u 
""'O 'A" H ,,,., '}" ca KOHCTaHTH. 

3a .n; a  c e  o n p e .n; e n H  K8KBO II O -T 01IHO 

rrpe.n;CTaBJIJIB8T KOHCTaHTaTa ,, /1.o" H ,, /1.i " B 

ypaaHeHHero Ha AMOA (25), TPJI6ea .n;a ce 
rrpe.n;n oJIOiKH , ':le C'LID;eCTByBa 6e3pHCKOB 
HHBeCTHD,HOHeH HHCTPYMeHT, 1IHJITO ,n;OXO.n;HOCT e 
KOHCTaHTa. Cne,D;OBaTeJIHO T03H HHBeCTHU:HOHeH 
HHCTPYMeHT HRMa ,n;a HMa ':IYBCTBHTeJIHOCT K'bM 

q>aKTOpa. OT pa3rneiK,ll;aHOTO ypaaHeHHe e BH,ZJ;HO, 
qe 0 1I a K B a H a T a  ,Il;OXO,ll;H O C T  3 8  BC e K H 
H HB e C T HU:H O H e H  H H C TpyMe HT, 3 8  KOHTO 

1IYBCTBHTeJIHOCTTa" 13 j" e H)'J.18 HMa cne.n;HIDI BH,ZJ;:

E(�) = 11.0•
B T03H cnyqaii c 6e3pHCKOB HHBeCTHD;HOHeH 

HHCTpyMeHT C'LID;O e H3BeCTHO H TOBa, qe 
O':laKBaHaTa ,ll;OXO.n;HOCT e paBHa Ha 6e3PHCKOBaTa 
HopMa-E(�) = R 1, K.Oero npe.n;nonara, 11e R 1 = A.

0 
• 

OT TYK CTOHHOCTTa Ha ,, Ao" 6 ypaBnenue (25) 
mpR6Ba oa m,oe 3aMecmena c RI H cne.n;oaaTeJIHo 
ypaaHeHHeTO 38 01IaKBaHa )l;OXO,ll;HOCT Ha e)l;HH 
HHBeCTHIJ,HOHeH HHCTPYMeHT IIpH,ll;06HBa HOB BH,ll; 
(26). 

(26} I E(RJ = Rf 
+ 11.113;

45 ____ _ 
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IIo 011mmeHHe Ha ,, ')..(', Heimama cmouHocm 

Mo:JICe iJa ce onpeiJe.Jlu, Kamo ce om�eme uiJea.JlHO
<j>aKmopeH nopm<j>eUR (pure factor portfolio), 
om6eJlJl.3QH c ,,p *, ,, KOUmo UMQ eiJUHU�Ha 
�yBcmBUme.JlHOCm K'bM pa3Zlle:JICOQHUR <j>aKmop, 
m. e. J3 p• = 1. A.Ko HMame .z:q,ym q>a.KTOpH, Ta.K'bB
IlOpTq>efur mIMame ,n;a HMa qyBCTBHTe.1.IHOCT K'bM
TIIX. Cnope,n; ypaBHeHHe (26), T3.K'bB IIOPTq>eHJ.I HMa
CJie,n;HaTa oqaJCBaua ,ll;OXO,ll;HOCT (27).

(27) E(RP0 )=R1+)..1 

HJIH KOeTO e C'I,IlJ;O'fO: 
E(RP.)-R1 =A.1

Pa:m1e)K)];amm: ypasHeHHe (27) ce cT1rra ,n;o 
H3BO,n;a, qe ,, Ai ,, e ,ll;Oil'I>JIHHTeJIHaTa oqaJCBaHa 
,ll;OXO,ll;HOCT (o q aK B a H a T a  ,ll;OXO,ll;HOCT Ha,n; 
6e3pHCKOBaTa) Ha nopTq>e:una, KOH.TO HMa 
e,ll;HHHqHa qyBCTBHTeJIHOCT K'bM q>aicropa, T.e. TOBa
e rprurropHaTa pHcKOea npeMHll. HeKa c ,,o;' (,n;eJITa)
ce 03HaqH oqaJCBauaTa ,ll;OXO,ll;HOCT Ha IlOpTq>eHJ.I, 
KOHTO HMa e.n;HHH qHa qyBCTBHTeJIHOCT K'LM q>a.KTOpa - 6

1 
= E(R .) , cne,n;oaaTeJIHo ypasHeHHe

(27) npepacTBa B (28).

(28) I O 1 -Rf = "-1
Karo ce cpasmr ypaaHemre (28) H ypaaHeHHe

(23) ce yCT8HOBXBa, q e  ,ll;OXO,ll;HOCTT8 Ha
HHCTPYMeHTa ,, i,, B AMOA ce onpe,n;eIDI OT 
6e3pHCKOBaTa HOpMa H pHCKOBaTa npeMWI Ha 
nopTq>eHJI c e,n;HHHqffa qyacTBHTeJIHOCT K'bM
q>aKTopa, c1,06pa3eHa C'LC C'I>OTBeTHHX 6eTa
KOeq>HIJ):leHT ( 11)'BCTBHTeJIHOCT) Ha pa3rne)K,l];aHHX
HHBecm:u;HOHeH HHCTP-yMeHT (29) [2, c. 266].

(29) I E{R;) =R
f + {6 1 -R

f 
)J3;

YpaaHeHHe (29) MHOI'O Hano,n;o6xaa TOBa Ha 
6a3HCHOTO ypaaHemt:e Ha MOKA. Pa3JIHKaTa e B 
TOBa, qe B AMOA aHaJIH3a He eo,n;H ,n;o
onpe,n;eIDIHero Ha na3apeH nopTq>eHJI, B KOHTO 
BCffqKH HHBeCTHTOpH BJiaraT qacT OT KaIIHTaJia CH. 

4.2. MuorocJ,aKTOpeuAMOA. 

MHoroq>a.KTOpHHXT Mo,n;eJI Ha AMOA o6o6m;aaa 
e,n; Hoq>aKTO p H H X, K a T O  B3 e Ma n pe,n;B H ,ll;  
B1>3MO)KHOCTTa 38 HHKOJIKO H3TQqHHK8 Ha 
CHCTeMaTifqeH pHCK, T.e. HXKOJIKO rpaicropa. B 
c�aii, npH KOHTO ce pa3rne)K)];a HaJIIfqffeTO Ha 

noaeqe OT e,llHH (,, k ') q>a.KTOpH (F1,F2,F3, .. . ,F J,
k,,BCeKH HHBecmu;HoHeH HHCTP-yMeHT m;e HMa ,, 

qyBCTBHTeJIHOCTH { J3il , J3i2 , ••• , J3ik
) B'LB (pa.KTOpeH

MO,ll;eJI {30). 

(30) I R; =Ai + J3; F + + J3ii;Fk +E; 

Ha caoii pe,n; TOBa rrpe,n;nonara, qe oqaJCBaHaTa 
,ll;OXO,ll;HOCT Ha C'I>OTBeTHHTe HHBeCm:u;HH MO)Ke ,n;a 
ce npe,n;CTaBH qpe3 ypasHeHHe (2.39). 

(31) I E R i =).. + A J3i + + A
k
J3

ii;

KaKTO H npH e.n;HO(paKTOpHHX MO,ZJ;eJI TOBa e JIHHeHHO  OTHOmeHHe. Pa3mH pHBa HeTO Ha ypaaHeHHeTO 3a ou;eHKa Ha HHBeCTHD;HHTe Ha 
AMOA K'bM ceranrnaTa CHTYau;HX e OTHOCHTeJIHo 
npocro. KaKTO H npe,n;H ,, Ao " e paana Ha 
6e3PHCKOBaTa CTOHHOCT. BcxKa CTOHHOCT Ha , ,  o t 
rrpe,llCT8BJIXB8 oqaKBa H a T a  ,ll;OXO,ll;HOCT Ha IIOPTq>eHJI, KOHTO HMa e,n;mmqHa qyBCTBHTeJIHOCT 
K'LM C'I>OTB eTHHX q>aKTO p  ,, k,, H HyJieBa 
qyBCTBHTeJIHOCT K'bM BCffqKH .z:q>ym q>aKTOpH. B 
p e 3yJIT a T  H a  TOBa yp a B H e H H e  (31) c e  
TPaHCq>OpMHPa B (32).  

(32) I
B AMOA ocTaBaT Heo6x cHeHH 6poH H

C'LIIl;HOCTTa Ha q>aKTopHTe, BJIHHeID;H B1>pxy ou;eHKaTa Ha HHBeCT�Te. KaTo KaH,ll;H,ll;aTH 3a 
q>a.KTOpH B AMOA MoraT ,n;a ce pa3rne)K)];aT 
rrpoMemne B JIH X BeHHX npou;eHT, EHII, H e o qaK B8HHTe npoMeHH B HHq>Jia u; HxT a, npoMeHHTe B ,ll;OXO,ll;HOCTTa Ha OCHOBHHTe Ila38pHH 
HH,n;eKCH H .z:q>. B ,n;eiiCTBHTeJIHOCT He e ueo6xO,n;HMO 
,n;a ce onpe,n;eJIXT c TQqffOCT BCffqKH B'L3MO)KHH pHCKOBH HKOHOMffqeCKH q>a.KTOpH, BJIHXem;H Bbpxy 
,ll;OXO,ll;HOCTTa, a TPX6Ba ,n;a ce HaMepHT IIO,ZJ;XO,n;KID;H rpyrrH OT IIOKa3aTeJIH, KOHTO 3ae,ll;HO ca TexeH ,n;om.p 3aMeCTHTeJI. B JIHTepa-ryparn ce cpem;aT pa3JIHqffH OilHTH 3a H,ZJ;eHTH(pHU:HpaHe Ha Te3H o6o6m;aaa:m;H q>a.KTOpH. B pe3yrrraT Ha H3CJie,ZJ;BaHHXTa CH lfoH, 
Pon H Poe [ 11] onpe,lleJijlT qeTHpH q>aKTOpa, KOHTO B 
TOJIXMa CTerreH OTpa3XBaT ,ll;OXO,ll;HOCTTa Ha HHBeCT�Te:  

1. IIpoMeHHTe a HHq>Jiau;HXTa ( oqaJCBaua H 
HeO'llaKBaua) 

2. Pa 3JIHK a T a  M e )K,lly ,ll;'LJITOC p O"IH H T e  
q>HpMeHH o6JIHrau;HH u ,Zl;'I,JII'OcpOqffHTe ,ll'l,p)KaBHH 
06JIHTau;HH. 

"liH3HEC IlOCOIGf' 
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3aOoR6otJ,eHo 
U3CReOBaHe Ha 
omHotueHuemo Ha 
co(jJmyepHume 
cnei,ua.Jlucmu KoM 
uHui,uamueu 3a 
noOo6pR6aHe Ha 
co(jJmyepHu npoi,ecu 
iJo«mopallm Mwiella KDMumc«.a, 
Co<J>uuc«u yHuBepcumem 
"Kn:UMellm OxpuiJcK.U " 

l.B1»se,ZJ;eune

 C01}nyep1,T Hrpae Bee II0-3HR1IHMa poIDI B
o6m;ecTBoro H 6H3Heca Aiiee. CnBpeMeHHHTe 
co<l>TYepHH opraHH3� pa6ourr B ycJioemrra Ha 
,ll;HH8MHqeH  II83ap, rrpH cypOBH BpeMeBH H 
610,lJ;)KeTHH orpaHH11eHIDI (Cugola & Ghezzi, 1998). 

B OTI'OBOp Ha Te3H ycJIOBIDI H H3HCKBRHIDIT8 H a  
rr a 3 a p a , co<l>Tyep HHTe o p r a H H 3 a:QH H 
npe,n;npHeMaT HHH:u;H8THBH 38 rro,n;o6pllBaHe Ha 
TeXHOJIOrHIIHHTe npo:u;ecH, HacoqeHH K'bM 
IlOBHmaBaHe Ha KatieCTBOTO Ha KpaHHHTe 
co<l>TYepHH npo.zzyICTH H ycnym (Humphrey 1989, 

Grady 1997, El Emam & Madhavji, 1999). 

lliIBeCTifi�HlUe e rro,n;o6pRBaHero Ha CO<l>TYepHHTe 
npou;ecH BOAS.IT ,n;o pe,n;Hu;a IIOJI3H 3a KOMIIaHIDITa, 
B TOBa IIHCJIO HaMaJUIBaHe Ha IIpOH3BO)J;CTBeHIDI 
U:HK'bJI (Zahran, 1998), rro-,n;o6pa e4>eKTHBHOCT, 

opraHH3RU:HO HHa I"LBKRBOCT H a,n;arrTHBHOCT 
(Florac & Park, 1997), y;D;OBJieTBOpeHOCT Ha 

KJIHeHTHTe H Ha CaMHTe CJI)')KlfreJIH (Y amamura, 

1999). Ilopa,n;H Ta3H IIpHIIHHa, npe3 IIOCJieAHHTe 

,n;eceT ro,n;HHH, a.Ku;eHThT Ha H3CJie,n;BaHHRTa rra,n;a 
HMeHHO B'bpxy .z:i;e<l>HHHpaHeTO Ha BJYb3KaTa Mexc,zzy 
KaqeCTBOTO Ha c o 4> Ty epHHTe npou;ecH H 
KaqecTBOTO Ha co<l>TYepHHTe npo.zzyICTH (Tortorella 

& Visaggio 1999, Kuilboer & Ashrafi, 2000). 

HaJIHqHero Ha rro,n;o6Ha Bp'b3Ka e OT I'OIDIMO 
3HR1IeHHe 38 opraHH3a:u;HHTe, HO <l>OKYC'I,T Ha 
H3CJie,ll;B8HHllT8 IIOCTerreHHO 3anoqaa ,n;a ce 
H3MecTBa BJ,pxy BJIHllHHero Ha qoBemKIDI quucrop. 
Pa36HpaHeTo Ha e<l>eKTa Ha T03H <l>aKTOP e 
H3KJIIOIIHTeJIHO Ba.>KHO, 38m;OTO H3CJie,ll;BaHIDITa 

IIOKa3BaT, qe IIOq'fff 2/3 OT BCHqKH ycHJIIDI, 

H a c o q e H H  K 'I,  M o c1,m; e c  T BjJ:B 8 H e T O  H a  
opraHH38:QHOHHa rrpOMjJ:Ha, K8KBHTO c a  H 
HHH:QH8THBHTe 38 rro,n;o6pRBaHe Ha co<l>TYepHH 

npou;ecH (Johansen & Mathiassen, 1998), He ca 

IIOCTHrHaJIH IlOCTaBeHHTe U:eJIH H ca 3ae1,pmHJIH C 

Heycrrex (Trahant & Burke, 1996). To3H Heycrrex 

ece rroaeqe ce o6xcffjJ:Ba c He H8Il'J,JIHO'I'O pa36HpaHe 
Ha IIOBemKHTe peaK:u;HH KDM IIpOMllHaTa, KDM 
KOHTO crra,n;a H OTHomeHHero Ha co4>TYepHHTe 
crre:u;HaJIHCTH K'bM HHHD;H8THBHTe 3a rro.z:i;o6pRBaHe 
Ha co4>TYepHH npo:u;ecH (SPI, SPI HHH:QHaTHBH ). 

 Ha c T O ll m; a T a  C TRT H R  rr p e ,n; c T  a BB 
pe3yJIT8THTe OT rrpoee,n;eHH HHTepBIOTa C'bC 
co4>ryepHH crreu;HaJIHCTH, qHgTo u;eJI e no-
3a,z:i;1,n6oqeHo rrpoy11eaHe Ha rrpe,n;cTaBHTe H 
HarnacHre KDM SPI. IIapanenHo c ororoeopHTe Ha 
IIOCTaBeHHTe BnIIpOCH, Kacaem;H Ta3H TeMa, 
pecrroH,n;eHTHTe crro,n;eJillT H CBOll OIIHT H 
Ha6n10,n;eHm1 OT yqacTHeTO HM a KOHKpeTHH SPI 
npoeKTH. KoMeHTHpaHH ca npe)lIIOCTaBKH 3a ycnex 
H IIpHIIHHH 38 IIpOBaJI Ha Te3H npoeKTH, KaKTO H 
<l>aicropHTe, KOHTO 6HXa MOTHBHpaJIH H CnOTBeTHO - 
,n;e M O T H B H p a JI H  8 K T H B H  O T O  y q a C  T H e. 
PecnoH,n;eHTHTe cno,n;eJillT CBOeTO BHiK,ll;aHe 
OTHOCHO TOBa ,ll;aJIH e BJ,3MOiKHO ,n;a ce onpe,n;eJljlT 
KpHTepHH, KOHTO ,n;a IIO)lIIOMOmaT 4>opMHpa.Hero 
Ha SPI eKHIIH H TexHIDI e4>eKT. IIonyqeHHTe 
pe3YJITaTH m;e 61>,n;aT H3IIOJI3BaHH 3a o6oraTRBaHe 
Ha 3HaHIDITa OTHOCHO B'b3npHeMaHero Ha SPI H 
CBJ,p3aHHTe c Hero ,n;eHHOCTH. <l>opMYJ!HpaHHTe 
H3BO,ll;H H 3aKJIIOqeHIDI m;e 61>,n;aT cpaeHeHH C 
KOHCTaTHpaHHTe ,n;o MOMeHTa 3aKOHOMepHOCTH. 
Pea.imam ,n;o6aeeHa croiiHOCT Ha T03H aHaJIH3 ce 
C'I,CTOH B npe,n;CTaBjJ:HeTO Ha aKTYaJIH3HpaHH 
TeH,n;eH:QHH 38 BH)K,ll;aHeTO H B'b3npHllTIDITa Ha 
co<l>TYepHHTe crre:QHaJIHCTH OTHOCHO SPI. KaKTo 
eeqe YTOIIHHXMe TllXHOTO OTHOIIleHHe, e OT 
H3KJIIOIIHTeJIHO 3HaqeHHe 3a ycrrexa Ha SPI H 3a 
IIOJI3HTe, KOHTO MOraT ,n;a H3BJieKaT OT TOBa 
co<l>TYepHHTe opraHH38:QHH, CTPe� ce KDM 
npocnepHTeT H YC'bBI,pmeHCTBa.He. 

"liH3HEC IlOCOIGf' 
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2. TeXHH:Ka B B'LllpOCB

MHTepBIOTaTa ca rrpoBe;::i;eHH Me)l()l;y 27 
�e K e  M e p H 2009 H 14 M a p T 2010 e 

IIpO)l;'b.JDKHTe1IHOCT OT 2.5 Meceu;a. 0118.KBaHaTa 
cpe;::i;Ha IIpO,[{bJDKIITeJIHOCT e OKOJIO 30 MHH}'TI:I, rrpH 
perurna cpe;::i;Ha IIpO,ll'LJDKHTeJIHOCT OKOJIO 40 

MHHY'fH - CaMHTe pecrroH,lleHTH rrpe.zi;11011HTaT )];a 
OT,D;emrr IIOBelle BpeMe 3a O'ITOBOpHTe CH, 3an:J;OTO 
Bcem OT Tn rrpomurna HHTepec K'LM TeMaTa H e 
fOTOB .n;a ce 8.HI'IDKHpa c H'.NeprraTeJIHH O'ITOBOpH Ha 
IIOCTaBemi:re B'bIIpOCH. 

M3 6 p a H a  e cp o p M a T a  H a  rr orr y
CTPYKTYPHpaHo HHTepBIO e)];HH OT 11ecTo 
cpem;aHHTe MeTO,ll;H 3a C'L6HpaHe Ha HH!pOpMB.QmI, 
KOHTO ce H3IIOJI3BaT B COU:Ha.JIHHTe H3CJie)l;BaHIDI, 3a 
pa.:3ID1Ka OT CTpyicrypHpaHOTO HHTepBIO, IIpH KOeTO 
HMa cpopMaJIH3HpaH, orpaHH'tfeH Ha6op OT 
B'LIIpOCH, T03H cpopMaT II03BO.IDIBa BKJII011BaHeTO Ha 
)l;OII'LJIHHTe1IHH B'LIIpOCH, cnope;::i; IIOCOKaTa H 
,ll;'brr6oqmiara Ha pa3roBopa. IIpe;::i;ocTaBJIMe roJUIMa 
CTerre H  Ha C B06o;::i;a H JIH'tfeH H36op Ha 
pe C II OH,lleHTHTe OTHO CHO rrepcrr eKTHBaTa, 
3R)l;'bJI6011eHOCTTa H IIpO,ll;'bJDKHTeJIHOCTTa Ha 
H3Ka3BaHeTO HM no BCm<a TeMa.  

B'L II p O C H T e  O T  H H T e  p BIOT O c a  
opraHH3HpaHH B 4 OCHOBHH rpyrrH: 

1) IIpe,D;CTaBJIHe Ha peCIIOH,lleHTa c 
Hero 3ano11Ba Bcem pa3roBop. ll;eJITa e ;::i;a ce 
HaIIpaBH KpaTKa IIO,ll;fOTOBKa 3a rrpe.n;CT011IQHTe 
B'LIIpOCH, KaicrO H ;::i;a ce cpopMH_Pa npocpHJia Ha 
pecrroH,lleHTa. IIpocpecHOHaJIHaTa crreu;HaJIH38.QmI, 
11po;::i;1,m1rnTeJIHO CTTa Ha omna , KRKTO H 
H3II'LJIH11BaHeTO Ha yrrpaBJieHCKH !p)'HKQHH ca 
cpaKTOpH, KOHTO cnope;::i; Hae 6Hxa OKa3aJIH 
oce3aeMO BJIH11HHe B'I,PXY OTHOmeHHeTO Ha 

cocp1YepHme crreQHarrHcm K'LM SPI, H JaToea ca 
H36paHH 3a ,,npocpHJIKpam;H IIpOMeHJIHBH". 

2) Ilomrrne 3a SPI np0Bep11Ba.Me 
KaKBa e npe.zi;cTaBaTa Ha pecnoH.zi;eHTa Ja 

C'bID;HOCTTa H u;eJIHTe Ha SPI. 0TroBOpH Te MOraT .zi;a 
ce C'LCT011T B 1103HaBaHe Ha Ha.H-pa3IIpOCTJ)aHeHHTe 

SPI Mo;::i;enH, cTau;::i;apTH H .zi;o6pH npaKTHKH, 
11 p e;::i;cT a  B11H e Ha KOHKpeTeH  n poeKT OT 
npocpecHOHaJIHH11 OIIHT Ha pecnoH,n;eHTa, 
)];0Il'LJIHHTe1IHa KBaJIH!pHKRQIDI B Ta3H 06.rracT, 
npH,n;o6HTa qpe3 o6yqeHHe HJIH peaJIHa npaKTHKa H a O T r O B O p H a II O 3 H U: H JI 
(p'LKOBo.zi;men/Koop.zi;HHaTop/orroBap.a:m; 3a SPI 
npoeKT). TyK ce HJcne,D;BaT H ,ll;eiiHocmre H 
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pe3YJITamTe, KOHTO pecnoH,lleHTa acoQHH_Pa c1,c 

SPI Meponpmrrmrra. 
Pe3yJITaTHTe OT II'LpBHTe )];Be rpynH 

B'LIIpOCH ca BaJIH,ll;Kpam;H, T.e. onpe,ll;eJUIT )l;aJIH 
OTrOBOpHTe Ha pecrroH.zi;eHTa MoraT ;::i;a ce 
H3IIOJI3BaT 3a cpopM)'JIHpaHeTO Ha peJieBaHTHH 
3aKJII011eHH11. KaTO KpHTepHH 3a BaJIH,llHOCT 

npHeMa.Me HaJIH'tfHeTO Ha IIOHe 3 I'O,ll;HHH OIIHT B MT, 

KaKTO H 3R,llOBOJIHTeJIHO IIOH11THe 3a SPI 

(no3HaBaHe Ha u;eJIHTe H npe;::i;MeTa, yqacrne B SPI 

HHHU:HamBH, o6yqeHHe no )l;a,ZJ;eH SPI Mo,n;en HJIH 
CTRH,llapT). HanH11HeTO Ha yrrpaBJieHCKH OIIHT He e 
onpe;::i;eJUim;O, HO 6H IIpH,ll;aJIO ,llOII'LJIHHTeJIHO, 
KaqecTBeHO H3MepeHHe Ha T'LJIKYBaHeTO Ha 
;::i;a;::i;eHHTe O'ITOBOpH, KaicrO H ,ll;OII'LJIHHTeJieH a 
cneKT Ha cpopM)'JIHpaHHTe 3aKJII011eHIDI. 

3) 0THOmeHHe K'LM HHHIJ;HaTHBHTe 3a 

SPI npoBep,rnaMe JIH11HOTO omomeHHe Ha 
pecIIOH,lleHTa K'LM Te3H HHHQHaTHBH ,llaJIH TOH rH 
IIO,D;KpeII11, ,ll;aJIH CM11Ta, qe B0)];11T ,llO pea1IHH 
pe3YJITam, KaKBO e npeo6na;::i;aeaw;OTO ornomeHHe 
Ha OCTaHaJIHTe CO!p1YepHH cneu;HaJIHCTH KaTO 
Q.H:JIO, ,ll;aJIH OTHomeHHeTO K'LM Te3H HHHQHaTHBH 
OKaJBa BJIIDIHHe B"Lpxy Kpa.HHIDI ycnex H no KaK'LB 
Haqmi. 

4) IIpe,n;BHiK,D;aHe Ha OTHOmeHHeTO 
K'LM SPI HHHQHaTHBH u;eJITa Ha Ta3H rpyna OT 
B'LIIpOCH e ;::i;a ycTaHOBH: 

a. ,n;aJIH crrope;::i; HHTepBIOHpaHHTe e B'I,3MOiKHO
.n; a  c e  H a n p a B H  rrp ocpHJIH p a H e  Ha
CO !pTyepHHTe crreu;HaJIHCTH cnope,ll;
omomeHHero HM K'LM SPI. T1,pcH ce
O'ITOBOp Ha B'LIIpOCHTe:

1. HMa JIH CMHC'bJI ;::i;a ce IIpaBH OIIHT 3a
KJiaCH!pHD;HpaHe Ha crreu;HaJIHCTHTe B
r p yrrH , KOH T O  6 H x a  o n p e;::i;eJIH JIH
OTHOmeHHeTO HM K'LM Te3H HHHQHaTHBH

ii. aKO HMa CMHC'LJI, TO KOH ca B'L3MOiKHHTe
KpHTepHH, KOHTO 6Hxa pa3npe;::i;eJIHJIH
crreu;HaJIHCTHTe B ;::i;a;::i;eHa rpyna 

b. KOH ca cpaKTOpHTe, KOHTO 6uxa MOTHBHpaJIH
pecnoH,lleHTHTe .n;a yqacTBaT aKTHBHO B SPI
HHHU:HaTHBH, H KOH C'I,OTBeTHO ca
6apHepHre npe,ll; T.H:XHOTO aKTHBHO yqacme
C Te3H )];Be rpynH B'LIIpOCH ce n;eJIH

3R)l;'bJI60'tfaBaHe Ha H3CJie,D;BaHeTO Ha YCJIOBH11Ta, 
npH KOHTO MO>Ke .n;a ce oqaKBa onpe,11;eneHo 
omomeHHe Ha CO<p1YepHHTe crreQHaJIHCTH K'LM 
SPI. TyK HaJIHIJ;e e npe.n;rronoiKeHHero, 11e TOBa 
OTHOmeHHe 3aBHCH OT B'LHIIIHH !paKTOpH, a He e 
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Ca.MO OT cy6eKrHBHH Harn:acH, H e 110,D;aTJIHBO Ha 
npoMeHH, B 38BHCHMOCT OT H3MeHeHmrra BJ,B 
B'blilIIHHTe YCJIOBIDI Ha cpe;:i;aTa, opraHH3aqIDITa, 
KOHKpeTHaTa cmyau;m.. 

3. IlpocJum Ha yq:aCTHBo;HTe H nOHHTHe 1a SPI

3.1.Ilpoci>HJI Ha yqacmm�e 
B TOBa H3CJie,D;B a He y11aCTBaT 34 

peCIIOH,D;eHTa 18 c m,n::rapcKa H 16 - c Pa.3JIH1IHa 
HaIJ;HOHaJIHOCT OT Eepona, KaHa,zi;a, CAll(, KOHTO ca 
OTroBOpHJIH Ha anrmm:cKH. 

Cpe;:i;HaTa npO,D;1,IDKHTe.IIHOCT Ha OIIHTa HM 
npH BHe;:i;pgeaHeTO Ha co4>ryep H C'bOTBeTHH 
C'bil'bTCTB� ;:i;eiiHOCTH e OKOJIO 10 I'O)l;HHH. 
Pa3npe;:i;erreHHeTO Ha Bb3PacTTa H I'O,D;HHHTe OIIHT 
Ha BCIRKH 34-Ma yqaCTHHIJ;H II0Ka3Ba, 'lie e HaJIHu;e 
3a,ll;OBOJIHTeJIHa CTeIIeH Ha npe,D;CTSBHTeJIHOCT no 
T03H KpHTepmi. ()rqereHHTe pa31IHKH Mexc,zzy .n;eere 
IlO,D;-MHO:>ICeCTBa ca Hec1>w;ecTBeHH H Ha T03H eTan 
IDIMa .n;a npaBHM ,D;Oil'bJIHHTemm pa3rpaHH"leHHe Ha 
6a3aTa Ha T03H KpHTepHH. 

Ilo omomeHHe Ha BH,ll;OBere ,n;eHHOCTH H 
cneu;HaJIH3an;HgTa B KOHKpeTHa co4>TyepHa 
,D;eHHOCT, KQjfTQ pecnoH,D;eHTHTe npHTe:>ICSBaT, MO:>ICe 
,z:i;a ce Ka:>ICe, qe OTHOBO e HaJIHn;e 3a,ll;OBOJIHTeJIHa 
npe,n;CT8BHTeJIHOCT. Haii-CHJIHO npe;:i;cnlBeHH ca 
nporpaMHCTHTe H CTapmH nporpaMHCTHTe, 
CJie,D;BaHH OT 6H3Hec aHaJIHTHU:HTe H npoeKTIIHTe 
MeHH.,WK'bpH. BceKH OT TjfX HMa e,D;Ha OCHOBHa 
cne:qH:aJIH3aIJ;IDI, Ha 6a3aTa Ha KQjfTQ e IlOCTaBeH e 
;:i;a;:i;eHaTa rpyna, HO IlOJIOBHHaTa OT TjfX 
npHTe:>ICaBaT eKCIIepTH3a B IIOBet:Ie OT e,D;Ha OCHOBHa 
o6nacT. ,l(BH:>ICeHHeTO M e:>IC,D;Y OT,D;eJIHHTe
cne:qH:aJIH3aIJ;HH e B IIOCOKa OT ,,TeXHH1IeCKH H
TeXHOJIOrH"IHH" K'bM ,,6H3HeC H ynpaBJieHCKH".
IhMa HHTO e,D;HH OT1IeTeH CJIY"laH, npH KOHTO
,D;BH:>ICeHHeTO ;:i;a e oenw;ecTBeHo B o6pama nocoKa.
0T1IHTaHeTO Ha Ta3H 1J)aHC4>opMau;mI, C'bOTBeTCTBa
H Ha Hamero Ha6.mo;:i;eHHe la ecTeCTBeHo ,D;BH:>ICeHHe
B KapHepaT a  Ha MH 03HHCT BOTO OT HT
cneu;HaJIHCTH, KOeTO 3aII01IBa OT IIO-TeCHH H
TeXHH1IeCKH ,n;JI'b)KHOCTH H ce pa3mHpgBa B IIOCOKa
6H3Hec H KOHCYJITaHTCKa .n;eiiHOCT, IIOKpHBa.He Ha
ynpaBJieHCKH ci>YHKn:HH H OTroBOpHOCTH.

YqacmHD;HTe B mrrepeIOTaTa, KOHTO HM8T 
HJIH ca HMaJIH ynpaBJieHCKH OIIHT B Te1IeHHe Ha 
TjfXHOTO 11po4>ecHOH8JIHO pa3BHTHe ca 1 7 
(rrOJIOBHHaTa OT BCIRKH yqaCTH�). IlleCTHMa OT 

TjfX ca B II03�a Ha p&KOBO,D;HTeJIH Ha OT,D;eJIHH 
eKHIIH B opraHHlau;HHTe, 38 KOHTO pa60TJIT (T.Hap. 
THHM JIH,D;epH). EpogT Ha  MeHH,D;:>ICnpHTe 
(pnKOBO,IJ;HTeJrn:, KOHTO ca Ha3HaqeHH K8TO 
oci>HU:H8JIHH OTrOBOpHHU:H 38 o6oco6eHa 
opraHHlaU:HOHHa e;:i;HHHU:a c o rrpe;:i;eneHa 
cneu;HaJIH3au;IDI B ;:i;a,zi;eH coq>ryepeH rrpou:ec) e 
C'I>IIJ;O 6-Ma. lilMexc,zzy OTroBOpHJIHTe HMa e,D;HH 
rnaeeH TeXHH1IecKH ;:i;Hpenop {CTO Chief 
Technical Officer). HeroeHTe oTroeopHOCTH ca 
cBbplaHH c onpe,;a;eJijfffe Ha BH3IDI 3a Hlrpa:>IC,;a;a.He Ha 
IT HH4>pac1J)yicrypa H o6enp3BaHeTO ii c 6H3Hec 
u;enHTe Ha opraHH3au;IDITa. 

IloJIOBHHaTa OT yqacTHHU:HTe, KOHTO 
ff3II'bJIHjfB8T ynpaBJieHCKH ci>YHKn:HH, npaBJIT TOB8 
rrapaneJIHO c IIOKpHBaHe Ha ,D;pyrH OCHOBHH 
,n;eHHOCTH. BpeMero, npe3 KOeTO MH03HHCTBOTO OT 
Te3H, KOHTO ynpa:>ICHJIB8T ynpaBJieHCKH q>� ca 
IIp8BHJIH TOBa e OKOJIO 5-6 I'O,D;HHH. Cnen;HaJIHCTHTe 
6e3 pnKOBO,D;HH ci>YHKn:HH H OTroBOpHOCTH ca 18 Ha 
6poii. 

<l>a KTnT, q e  HMaMe  6 aJiaHC H p aH O  
IIpHC'I,CTBHe Ha cneu;HaJIHCTH no noco1IeHHTe 
KpHTepHH HH ,n;aBa OCHOBaHHe ;:i;a C'IHTa.Me Ta3H 
rpyrra OT pecnoH,D;eHTH Karo npe,n;CTSBHTeJIHa 3a 
u;enHTe Ha H3CJie,D;Ba.HeTO. 

3.2. IJolijlTHe 3a SPI 
Ilo1ITH B CH1IKH yqacT HHU:H HMaT  

3a,D;OBOJIHTeJrna npe,D;CTaBa H noHjfTHe 38 
C'bIIJ;HOCTTa, u;enHTe H 3a.zi;a11HTe Ha SPI. B 
OTroBOpHTe Ha 31 OT pecnOH,D;eHTHre MoraT ,n;a ce 
H 3 B e,D;aT ,D;OKa3aT eJICTBa  38 TOBa. T e 3H 
,n;oKa3aTencTBa ce c1>crou B H36poJIBaHe Ha SPI 
Mo;:i;e;m H CTaH,D;apTH, onHcaHHe Ha peaneH SPI 
rrpoen, 4>opMy.JIHpa.He Ha rrpHMepHa ;:i;ecl>HHHU:IDI 3a 
SPI. CaMo 3-Ma OT yqaCT�re (1 OT m,n::rapcKaTa 
H 2-Ma OT anrmm:CKaTa H3Ba,D;Ka} He I'OBOpKI' 
KOHKpeTHO 3a SPI, a IlO-CKOpo 38 OC'bIU;eCTMBa.HeTO 
Ha 6H3Hec npOMjfHa B opraHH3an;HOHeH KOHTeKCT, H 
CB'bp38HHTe C TOBa npe,n;H3BHKaTeJICTBa H 
4>opMHpaH OilHT. 

Ka.Kea e rrpeofura,zi;aeaw;aTa rrpe;:i;CTSBa la 
c1>w;Hocrra Ha SPI? Pe3YJITaTHTe OT TeKCTOBIDI 
o63op Ha OTroBOpHTe Ha T03H B'!.IIpOC nOKa3Ba, qe 
3a pecnoH,D;eHTHre SPI 03Ha11aea: ,,.n;eiiHocTH no 
npoeepKa Ha Ka'leCTBOTO Ha H3Il'bJIHeHHe Ha 
3a,D;81IHTe", ,,HOBOBbBe,n;eHIDI B KOMIIaHIDITa H B 
eKHIIHaTa KOM)'llHKan;IDI", ,,no,D;o6peHIDI He CaMO e 
OCHOBHHTe TeXHOJIOrH"IHH, HO H B ynpaBJieHCKHTe 
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npou;ec1t''. 
P836Hp8.Hero Ha yqaCT�Te 3a IQIIOt{OBHTe nOJI3H 
OT npoBeiK,Zl;8.Hero Ha SPI MeponpWITWI ce c1,croH B 
no,11;06peHHe Ha KOM)'HHK&J,HllTa, nOBHma.B8.He Ha 
el}>eKTHBHOCTTa H m,p3HHaTa H BCWIKH napa.MeTpH, 
KOHTO xapa.KTepH3HpaT .n;o6pHll col}>zyepeH npou;ec, 
MHHHM aJIHO  pa3XO)];BaHe Ha pecypcHTe, 
OIITHMH3Hp8He Ha cpOKOBeTe 3a peWIH3a.u;mr Ha 
col}>zyepeH npo.zzyicr, pa.u;HoHanHO H3IIOJI3BaHe Ha 
eKcnepTHHTe 3HaHHJI H yMeHH1l, ,,rro-,11;06po 
IlilaHHp8.He, opraHH3Hp8He H KOOp,n;HHHp8He". 

B CBOHTe OTfOBOpH yqaCTHHIJ;HTe IlpaBJIT H 
cne,11;HHTe acou;Ha.u;HH no OTHomeHHe Ha SPI: 
,,nHcaHH H HenHcaHH npa.BHJia", ,,K.Ona6opa.u;mr 
MeiK,ll;y BCWIKH qneHOBe Ha eKHIIa"' ,,CMHC'I,JI H 
u;eJIH Ha .n;oK)'Me1ITHp8.HeTO", ,,ynHl}>HU:HpaHe Ha 
npou;ecHTe"' ,,IIOJIHTHKH, Ilpa.BHJia, TexHOJIOrHH, 
opr8.HH3a.u;HOHHH C'rpyrcrypH"' ,,CT8H.n;aPTH3Hp8.He 
Ha co4>TYepHHTe npou;ecH B U:eJIH1l U:HK'LJI Ha 
pa:1pa60TKa", ,,SPI CTaH,n;apn1, Mo,n;enH H .n;o6pH 
np3!ITHKH", ,,IIOCTa.B11He Ha orpaHHqemra" . 

.AHaJIHThT Ha Te3H TB'Lp,n;eHmr 110K83BR, qe 
OCHOBHHTe JIHHHH, KOHTO l}>opMHpaT npe,n;CTa.BaTa 
3a C'L.o::i;Hocrra Ha SPI HHHIJ,H8THBHTe ce cpopMHpaT 
OT H,Z1;e11Ta 3a npDMRna, Kaitecmeo, KOMynuKai,Wl, 
KOHTO ce CB1,p3BaT c npe,n;cTa.BaTa 3a co<jJmyepnu 
npoi,ecu - ocnoe11u u ynpaBJlellcKU. 

KJI10qosH Bp'I,3KH no OTHOmeHHe Ha 
npceHHTe pe3YJITaTH npH npoBeiK,Zl;aHero Ha SPI ce 
H3pa31[BaT B IIOH1lTH1l KRTO e<peKmUBllOCm, 
onmUMa1mocm, noeuzuaea11e, nodo6p.R.eane. 

Acon;HaD;HHTe, KOHTO peCl10H,D;eHTHTe 
Ilpa.B1lT OTHO CHO SPI ca CBH,Zl;eTeJICTBO 3a TOBR, qe Te 
n03Ha.BaT oco6eHOCTHTe npH BHe.n;p11B8Hero Ha 
e,lJ;HH SPI rrpoeKT, K3lITO H neo6xo,n;HMoCTTa OT 
npH,D;'Lp)l(aHe K'LM o npe,11;eneHH rrpaBHJia. 
OTiq>o11aa.u::i;HTe ce acou;Ha.u;HH ca ,,YffHcpHu;HpaHe", 
,,CT8H,ll;8PTH3Hp8He", ,,.ll;OK)'MeHTHp8.He". 

Haii-qecro U:HTHpaHH11T OT pecnoH,lJ;eHTHTe 
SPI cTaH,n;apT e Capability Maturity Model 
Integration (CMMI), p83pa6oreH OT Software 
Engineering Institute Ha Carnegie Mellon 
University, CAII.l;. Toaa na6n10,11;eHHe MOiKe ,11;a ce 
CB'I,p)l(e c npe.zi;nonoiKeHHero, qe CMMI e aepo1[THO 
Haii-norrymrpHH11T CTaH,n;aPTIMo,n;en 3a SPI. 

4. SPI npoe:KTH

3a pea.JIHo yqacrne B SPI npoeKTH roaop11T 
26 yqacTHHICR (rroaeqe OT% OT BCHlilOI u;HaTOpH HJIH 
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H H T e p BIOH p aHH ). 0T H Ome H.He T O
fr1,nrapHIHe61,nrapH e 50/50, T.e. HMaMe 
paBHOM epHa npe,D;CTRBHTeJIHOCT no T03H 
1qmrepHii. llacT OT TRX ca rQBOpHJIH 3a IIOBetle OT 
e,n;HH rrpoeKT, a 9-HMa OT pec110H,D;eHTHTe ( 6-Ma OT 
m,nrapCKaTa H 3-Ma OT ,,MHOfOHan;HOHa.JIHaTa" 
H3Ba.IlKa) ca rosopHJIH Ja cBoero yqacrne B pe.zi;m:i;a 
SPI HHHQH:aTHBH, 6e3 onHCaHHe Ha KOHKpeTeH 
cnyqaii. BceKH OT yqaCTHHIJ;HTe e HMan aKTHBHR, 
.zi;opH BO.ZI;ei:u;a poM B Te3H npoeKTH - noHe 
110JIOBHHaTa OT TIIX ca 6HJIH OCHOBHH HHHU:HaTOpH 
HJIH ca 6HJIH qacT OT BO)];eiu;W[ eKHII. 

C'LIIJ;H O C T T a  H u;e n H T e  H a  S P I
HHHU:H8THBHTe, B KOHTO pecrroH,D;eHTHTe ca HManH 
peanHo yqacrne, ca p83nHqHH. IJ;HTHp8.HHTe 
rrpoeKTH MoraT ,ZI;a ce o6e,D;HH1lT B cne.ZI;HHTe rpyrrH: 

i. )];oK)'Me1ITHpaHe Ha en.u::i;ecTBysa.u::i;H
npaKTHKH (Harrp. C'L3.zi;a.B8He Ha task descriptions, 
onHcaHHe H ,D;H38HH Ha C'LIIJ;eCTBYBaIIJ;H H fu,,ZI;eIIJ;H 
rrpon;ecH 110 release management H requirements 
elicita tion and reusability, c1,3.zi;aeaHe Ha 
ynHl}>Hn;Hp8H npou;ecrro pa:1pa60TKa) 

ii. 81,BeiK,D;aHe Ha HOBH npou;ecH
(Harrp. business and systems analysis coordination, 
new project management practices, measurement 
and reporting, quality assurance and control) 

111. BHe,ZI;p,IB8.He Ha HOBH HHC'IJ)YMeHTH
H TexHHKH (MS Project, 11naTcpopM a  3a 
ynHl}>Hn;HpaHe Ha rrpou;ecHTe H no)];IloMaraHe Ha 
crro.ZI;eneHaTa pa60Ta, anTepHaTHBHa cpaiinosa 
C1J)yrcrypa). 

iv. IlpHJiar8He Ha HOBH MeTO,D;H H
MeTO,D;OJIOrHH (B'I,BeiK,Zl;8He Ha UML Ka.TO HOTR.u;H1l 
38 6H3He C H TeXHHt{eC KO M O,n;enHpa He,  
rrpeMHHa.BaHe OT Waterfall K'l,M RUP, BHe,ZI;pDaHe 

Ha SCRUM) 

v. CepTH(pHD;HpaHe Ha .zi;eiiHOCTH 
( c11ope,ZI; CMMI, SPI relevant ISO standards, SPI 
relevant PMI procedures). 

MoiKeM .n;a 0606.u::i;HM, qe BCHt{Klf Te3H 
MepKH ca rrpe,D;npHeTH c u;en ymi:q>Hu;Hp8.He Ha 

H3BnpmBaHHTe  rrpon;ecH, B1,BeiK,Zl;aHe Ha e)];HHeH 
CTaH,ZJ;RPT, Ha KOHTO .n;eiiHOCTHTe 110 col}>zyepHa 
pa:1pa60TKa e .zi;a,u,eHaTa KOMn8HIDI 1J>116aa .zi;a 
C1,0TBeTCTBaT. YHHl}>Hn;HpaHeTO e e,n;HH OT 
OCHOBHHTe MeTa-rrpHHQHIIH, 3anemanH B'I,B BCeKH 
MO,D;eJI H CTaH,ZJ;aPT 3a ynpaBJieHHe Ha xaqeCTBOTO 
HJIH H 3o6m;o 3a  yc1,a1,pmeHCTB aHe  H a  
opr8HH3R.u;HOHHH ,ZI;eHHOCTH. 
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roaopee:m 3a H3xo.n;a OT rrpoeKTHTe, T.e. 3a 
TIIXHaTa CTeIIeH Ha ycrreaaeMOCT, IIpaBHM CJie.n;mrre 
Ha�eH1UI: rro11m 60 % (17 OT o6m;o 29 c.rryqaJI) 
pecrroll)];eIITHTe ca .n;eKJiapHpa.JJH KaTO ycrrennm. 
Karo HeCIIOJI)'lJ.JIHBH ca orrpe.n;eJieHH CaMO 5 
CTTVQaJI a rrpH OCTaHaJil:ITe 7 H.JIH mIMa .n;a.n;eHa -J - ' 

" 

KOHKpeTIIa on;eHKa KJIH roaa ca ,,c1>6HpaTeJIHH 
CJiyqaH, rrpH KOI:ITO peCIIOH)];elITbT I'OBOpH 3a 
MHO:>KeCTBO rrpoeKTH. MBCTOTO, K'I>)l;eTO ca 
peaJIH3HpaHH Te3H rrpoeKTH He e orrpe.n;eJIBw;o 3a 
TeXHlUI H3XO,ll; (T.e. He MO:>KeM .n;a Ka:>KeM, qe 
rrpoeKTHTe e 1i1>Jirap:m1 ca 6H.JIH rro-ycrremHH KJIH 
HeycrremHH OT Te3H HaB'I>H).  

KaTo rrpHtIHHH 3a ycrrexa Ha peaJIHHTe 
rrpoeKTH ce noco11aaT pe,ll;I:ID;a rrpe;z:i;noCTaB�,
KOI:ITO IIpHHD;HIIHO ca B� 3a BCeKH CJiyq8.H, 
cB'Lp3aH c oc»m;ecTBBBaHe Ha rrpowrna. B»rrpeKH 
TIIXHOTO pa3H006pa3He, Te MOraT .n;a ce rrpe,ri;CTaBBT 
B WIKOJIKO IIO-I'OJieMH rpyrrH: 

i. E <l> e K T H B H a K O  M y H H K a II; H JI
HHTeH3HBHO H pe,ri;OBHO, OTKpHTO H ,IJ;HpeKTIIO 
o6w;yeaHe c xopaTa, KOHTO w;e oc'bw;eCTBBT H 
IIpKJiaraT HOBOB'LBe,ri;eHWITa 

a Ilo;z:i;K p e rr a  ( o T  c T p a H a  H a  
p'bKOBO,l).llIDI C'bCTaB) He CaMO .n;eKJiapHpa.He Ha 
Il03HTHBHO OTHomeHHe, HO H JIHIJ:eH IIpHMep, 
OTrOBOpHOCT H aHra:>KHpaHOCT, 3a)l;eJIJIHe Ha 
Heo6xO.n;HMHTe mrneCTHII;HH 

iii. 3pJIJIOCT H MOTHBHpaHOCT Ha
CJIY:>KHTeJIHTe MOTHBHpaHe qpe3 y6e)K)l;aBaHe H 
.n;eMOHCTJ)HpaHe Ha CMHC'I>Jla H IIOJI3HTe OT Te3H 
MeponpHBTHB, BCJiymeaHe B OT3HBHTe Ha 
crren;HaJIHcmre, rrpasHJIHo ycem;me 3a rrocoKaTa 
Ha IIpOMJIHaTa 

iv. Ilo.n;xo.n;mn;a cpe.n;a H3pa3aeaw;a ce B
ycTaHOBBBaHe Ha ,ll;HCD;HIIJIHHa, a.n;eKBRTHa 
KOM6HHaD;WI Ha <l>opMaTa Ha co6cTBeHOCT u 
yrrpaBJieHCIGITa OTroBOpHOCT, HaJII:111He Ha BH3WI 3a 
pa3BHTHe 

v. Ilo.n;xo,n;Jiw; rro.n;xo.n; npaBHJieH 
pHT'bM, IIOCJie)l;OB8TeJIHOCT Ha .n;eHCTBHJIT8, 
yrrpaBJieHHe Ha ,ll;HHa.MHKaTa Ha IIpOMJIHaTa. 

B»rrpeKH 11e ca noco11eHH OT pa3JIH11HH 
peCIIOH)];eIITH, KOI:ITO He I'OBOpJIT 38 ycrremeH H 
HeycrremeH rrpoeKT e;z:i;HoepeMeHHo, IIplRHHHTe 3a 
Heycrrexa KaTO qe JIH IIOBTapn, HO orne.n;aJIHO, B 
HerameeH acrreKT, rrpe;z:i;nocTaBKHTe 38 ycrrex, 
rpynHpaHH e KaTeropHHTe no-rope. Hae:-qecro 
p e c rr o H,n;e H T H T e  ro a o p JI T  3 a  Toea  K a K  

MepOIIpHJITHJIT8 ca ce rrpoaaJIHJIH 3ap8,ll;Hroea,qe e 
HaJIHn;e HapymeHa KOMJHI:IKail;WI Me)K)];y eKHIIH H 
HHBa, HMa Hepa36HpaHe 3a C'I>w;HOCTTa H n;eJIHTe Ha 
Te3H MepOIIpHJITHJI, JIHIICa Ha BH3HJI H CTJ)aTermI, 
Hea.n;eKBaTHo n;eJierronaraHe, x.op8Ta He ycIIBBaT .n;a 
B1>3rrpHeMaT H)l;eBTa 38 IIpOMBHa, H36paHHBT 
rro.n;xo.n; H cpe.n;aTa ca Herro.n;xo,ll;Jlw;H. 

<l>aKT'I>T qe rrpe;z:i;nocTaBKHTe 3a ycrrex H 
rrpH11HHHTe 3a Heycrrex HMaT orne;z:i;anHo 
H3pa:>KeHHe H MOraT .n;a 61>.n;aT o6o6m;eHH TOIIHO a 

Te3H 5 KaTeropHH, MO:>Ke .n;a HH .n;oee.n;e .n;o 
rrpe;z:i;noJIO:>KeHHeTO, qe MO:>Ke 6H TOBa ca HaH- 
3Ha1IeIO;HTe <l>aKTopH, KOHTO 6Hxa IIOBJIHBJIH HaH

CKJIHO Ha H3xo.n;8 OT SPI MeporrpHJITW1Ta.  
Pa3BHTHeTO Ha ycrrennmre MepOIIpHJITWI 

B'I>B BpeMeTO BO,ll;H .n;o IIOCTaBJIHe Ha1IaJIOTO Ha 
ycT OH11H B H  II OJIO:>KH T eJIH H e4> eKTH  3 a  
opraHH3aD;HJITa. Toea, K.Oero KOMIIaHHHTe ca 
ycrreJIH peanHo .n;a rrocmrnaT qpe3 cTapnq>aJIHTe 
MepOIIpWITWI HMa OTJ)a:>KeHHe B»pxy Pa3JII:11IHH 
acrreKTH Ha opraHH3aD;HJITa: 

i. Pa60THH rrpon;ecH - YHH<l>HD;HpaHO H 
KOOp,ll;HHHpaHO H3II'bJIHeHHe, e<l>eKTHBHOCT, 
C'bKpaw;aBaHe Ha epeMero 38 H3II'I>JIHemi:e Ha 
.n;eHHOCTHTe, npH,n;06HBaHe Ha cepTH<l>HKRTH 
y)];OCTOBepJIBam;H HHBOTO Ha pa60Ta 

ii. Ka11eCTBO Ha yrrpaaJieHHeTO 
IIOBHIIIaBaHe, rrpe.n;BH,ZJ;HMOCT, KOHTJ)OJI 

lll. B»TpemHa KOO p,IJ;HHHpaHOCT H 
HHTerpan;HJI - ye.n;u:aKBeHO pa36HpaHe 38 TOBa KaKBO 
TJ)g6aa .n;a ce HarrpaBH H KaK .n;a ce HarrpaBH, 6anaHc 
Me)K)];y 4>opMaJIH3an;HJI H ceo6o.n;a Ha .n;ee:cTBHJITa, 
Kpe8THBHOCT, YCTOH1IHBOCT, npeMaXB8He Ha 
XROTH1IHOCTTa, no-a.n;eKBRTHO crrpaBJIHe c 
Henpe.n;BH,Zl;eHH CHTyan;HH, 3aIIa3BaHe Ha 
IIpH.n;06HTHTe OIIHT H 3HaHWI, ynecHeHO o�eHHe 
H npHeMCTBeHOCT 

iv. KJIHeHTH H IIpO.n;yKTH IIO-BHCOKa 
y.n;OBJieTBOpeHOCT, IIO-BHCOKO KaqecTBO Ha 
np o .n; y K T H T e ,  II O-H H C'I>K 6 p oe: H a  
HeC»OTBeTCTBHJITa, rro-.n;o6po o6CJIY:>KBa.He 

v. <l>HHaHCOB acrreKT B'L3Bpam;aeMOCT 
Ha BJIO:>KeHHTe YCKIIIDI H cpe.n;cTBa. 

BCH11ICH Te3H pe3YJITam, .n;eKJiapHpaHH OT 
pecrroll)];eHTHTe Karo cJie.n;cTBHe OT npoae.n;eHHTe 

SPI HHHD;HaTHBH ca .n;oKaJaTeJICTBO 3a TIIXHaTa 
peaJIHa IIOJI3a H e<t>eKTHBHOCT. 

B 2/3 OT CJiyqaHTe ( 19 OT BCH11KH 29) 
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респондентите говорят и за реакциите на 
участниците и пряко-засегнатите от 
провеждането на SPI иmщиативи. Те, както и 
естеството на самите инициативи и техните 
характеристики са също толкова разнообразни, 
но могат да се извлекат няколко основни 
тенденции: 

1. Там, където има проблеми, те 
почти вm1аги се усещат от всички, т.е. редки са 
случаите, :когато има неосъзнати проблеми. 

а Н а л и ц е  е д и н а м и к а  в 
отношението на хората, т.е. то не винаги е 
постоянно, а се мени. 

111. Съпротивата на афектираните се 
обяснява с недостатъчна готовност на самите 
служители да приемат промяната и да се 
адаптират към новите условия, както и в липса 
на подкрепа и ангажимент от страна на 
ръководителите. 

1v. Подкрепата на участниците 
означава активно участие и принос с идеи, 
предложения, сериозно отношение към 
поставените цели и ангажираност към приетите 
задачи, гъвкавост и желание за приспособимост. 
Често позитивната наг.ласа е предизвикана и от 
усещането за значимост, за това, че даденият 
специалист се чувства необходим, че има 
определено ниво на свобода на действията, 
:което води до креативност и желание за успех. 

v. Необходимо е време за 
отчитането на :каквато и да е промяна както 
обективна, изразена чрез :конкретни резУJПати 
(положителни или отрицателни), така и 
субективна, изразена чрез m1терпретацията на 
тези резултати ( отново положителни или 
отрицателни), от страна на ангажираните в 
процеса. Диапазонът на това време е 
относителен, но това, което най-често се 
декларира от страна на респондентите :като 
минимален срок за осезаемост на ефектите от 
промените и нововъведенията е от 8-12 месеца 
доЗгодини.  

5. Критерии за включване и 
отношение на софтуерните специалисти 

5.1. Критерии за вюпочване 
Целта на тази точка е да обхване 

виждането на респондентите относно това :кои 
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са типовете хора в една организация, :които би 
трябвало да участват активно в ишщиативи за 
подобряване на софтуерни процеси. 

По този въпрос са говорили 25-ма от 
участниците 14 са представители на 
българската извадка, а останалите 11 на 
английската. 

Част от респондентите посочват :в::а:къв 
тип специалисти да бъдат вкточени в SPI 
проекти, или по-точно :в::а:къв е наборът от 
обективни критерии, които ще наречем 
„експлидитни характса,истики" ( могат да се 
верифицират обективно и имат ясно изразено 
выппно проявление). Критериите, попадащи в 
тази група са: 

(i) Знания и квалификация в екипа 
на едно SPI мероприятие е добре да се включат 
хора, притежаващи необходимите знания и със 
съответстваща квалификация. 

(ii) Опит не само специалистите с 
дългогодишен опит и практика, но и тези, които 
все още са в началото на своето професионално 
развитие. 

(iii) Позиция в SPI проекта трябва да 
бъдат включени „бизнес ориентирани 
специалисти" и специалисти, :които виждат 
„цялата :картина", а не толкова технически 
ориентирани специалисти, :които се занимават с 
отделни фрагменти и функции, съставящи SDLC 
(Software Development Lifecycle ).  

(iv) Познаване на средата хората, 
:които ще бъдат включени в SPI проекта трябва 
много добре, в детайли да познават софтуерните 
процеси и средата, в :която те се изпълняват. 

Респондентите смятат, че съществуват и 
други параметри, по :които можем да се водим, 
:когато преценяваме кои служители трябва да 
бъдат вкточени в един SPI екип. Тези параметри 
са обедm1ени в под-категорията „имплицитни 
характса,истики" (могат много трудно да се 
измерят и съпоставят, тяхното „външно 
проявление" зависи от субективните 
възприятия). В конкретни под-категории 
имплицитните характеристики са обедm1ени 
както следва: 

(1) Индивидуалност, Иновативност и 
Креативност всички личностни качества и 
характеристики (в това число и особености на 
характера, наличие на таланти, психологически 
тип и др.), :които правят дадения участник 
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уникален. 

 ) К о м у н и к а т и в н о с т  и 
взаимодействие хората, реализиращи SPI 
проекти трябва да са изключително 
комуникативни и да могат да взаимодействат с 
останалите.  

(iii) Лидерство когато се правят 
стъпки към организационна промяна, те не 
могат да бъдат осъществени без вюпочването на 
разпознатите и възприети лидери. Това трябва 
да са хора, вдъхващи респект в организацията. 
Също така, е необходимо те да бъдат овластени 
да вземат решение и да прокарват идеи и 
промени. Тяхна отговорност е да обединяват 
хората около себе си, да ги провокират да 
участват активно за ИЗПЪJПiението на обща цел. 

(iv) Мотивация и самоувереност 
включването на тази под-категория е интересно, 
т.к. респондентите посочват важността за 
включване не само на хора, които са мотивирани 
и силно убедени в целите и смисъла на SPI, но и 
такива, които са скептици и негативно 
настроени към тази идея. Техният принос се 
състои в посочване на слабостите и възможните 
рискове за проекта. Друг елемент на тази под-
категория е „самоувереността", изразяваща се в 
силна вяра в успеха на проекта. Въпреки, че 
силното желание и убеденост в нуждата от 
проекта са силен позитивен фактор за неговия 
успех, все пак ,,добре да се внимава с прекалено 
мотивираните и прекалено самоуверени хора". 

Когато правим тези сравнения и анализи 
трябва да уточним, че в почти всички случаи 
респондентите едновременно определят като 
решаващи експлицитните и имплицитните 
характеристики, т.е. те смятат, че решението кой 
специалист да бъде включен в екипа се определя 
на базата на обективни и субективни фактори. 

../ П р и  е к с п л и ц и т н и т е  
характеристики най-голям д я л  взема опита, 
следван от позицията и най-накрая с почти равна 
тежест са необходимостта от познаването на 
средата и съответстващите знания и 
квалификация на специалистите . 

../ П р и  и м п л и ц и т н и т е  
характеристики първенството се заема от 
личностните качества, следвано от „мотивация и 
с а м о у в е р е н о с т " ,  и н а й - н а к р а я  
,,комуникативност и взаимодействие". 

5.2. Отношение към SPI 
На база на всичко, което респондентите 

са споделили относно отношението на 
софтуерните специалисти към SPI, можем да 
направим следните обобщения: 

(i) Разнообразие - винаги ще има 
хора, които са ентусиазирани и такива, които не 
вярват достатъчно в смисъла на SPI; такива, 
които считат, че работата им се улеснява с 
новите въведения, такива, които нямат 
отношение, и трети, за които SPI налага повече 
ограничения и е свързано с влагането на повече 
време и усилия. 

(ii) Позитивна нагласа всички 
респонденти са декларирали лично позитивно 
отношение към SPI и подкрепа от страна на 
мнозинството от експерти в тази област. Според 
тях „специалистите са убедени в смисъла и 
ползите от SPI процедурите; съзнават 
допълнителните усилия, които трябва да се 
положат, но т.к. са убедени в тяхното значение, 
са склонни да ги прилагат". 

(iii) Предпоставки условията, които 
осигуряваr благоприятна среда за успеха на SPI 
инициативите са нивото на зрялост на самата 
организация, наличието на опит, както и на 
позитивно отношение от страна на 
ангажираните в SPI проекта, и не на последно 
място -адекватно управление. 

(iv) Бариери трудностите, които 
трябва да бъдат преодолени, най-често се 
свързват с това, че хората не са достатъчно 
убедени, че SPI има смисъл или че в 
организацията има някой, който има достатъчно 
опит, за да се справи; самите хора понякога не са 
достатъчно активни, липсва подкрепа от страна 
на управлението. 

(v) Стереотипи в ИТ средите
съществуват предварителни категоризации, на 
база на професионална насоченост, относно 
това какво би могло да бъде поведението на 
софтуерните специалисти и тяхното отношение 
към SPI (разработчиците например са много по-
независими и ориентирани към свобода на 
действие и творчество, отколкото 
специалистите, ангажирани в проверка на 
качеството на софтуер; специалистите с бизнес-
ориентиран профил нямат достатъчно познания 
за естеството на технологичните процеси, 
затова не може да се очаква от тях да бъдат 
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инициатори за промяна, но могат да бъдат силни 
поддръжmщи). Въпреки наличието на тези 
стереотипи, все пак голяма част от 
респондентите твърдят, че те не се отразяват 
толкова силно на реалното отношение, което 
останалите специалисти имат към SPI. 

(vi) Предвидимост на отношението 
срещат се 3 групи мнения според първата 
отношението на софтуерните специалисти не 
може да бъде предвидено на база на 
предварително зададени критерии и техни 
стойности, т.е. на базата на някакъв профил; 
според втората група, обраmо, отношението на 
специалистите може да бъде предвидено, и това 
може да стане още в ранните етапи от 
стартиране на промяната; третата група мнения 
само обръща внимание на това, че „при 
провеждането на SPI инициативи трябва да се 
предвиди/проследи манталитета на 
служителите, предваритеmю да се анализира 
тяхната нагласа, за да може организацията да се 
подготви по-добре за тяхната реакция без 
значение каква е тя". 

(vii) Въпреки, разнообразието в
очакваното отношение на софтуерните 
специалисти към възможностите за 
подобряване на софтуерни процеси, както и не 
пълната вероятност за тяхното правилно 
предвиждане, респондентите подчертават 
важността на това „всеки учасmик да познава 
своята роля и място в SPI проекта, както и да 
осъзнава степента, в която ще вземе активно 
участие". 

6. Мотивиращи и демотивиращи
фактори 

Поставяйки фокус на изследването върху 
отношението на софтуерните специалисти към 
подобряването на софтуерни процеси, не можем 
да пропуснем факторите, които според тези 
специалисти действат като мотивиращи или 
демотивиращи относно готовността и 
желанието за активна роля и позиция в SPI. 

6.1. Фактори и техники, мотивиращи 
участието в SPI 

При обобщението на тези изказвания 
установяваме, че те могат да бъдат групирани в 
14 под-категории, които са твърде разнообразни 

"БИЗНЕС ПОСОКИ'' 

и относително много на брой, за да запазим 
представянето им така. Освен това, една част 
могат да бъдат определени като фактори (т.е. 
предпоставки, които трябва да са налице, за да 
имат своя мотивираш ефект), а други като 
техники (възможни подходи за мотивация и 
стимулиране). Поради тази причина ние 
допълнително ги обобщаваме в 5 по-главни 
категории:  

(i) , .Егоцентрични фактори" 
асоциираме ги най-вече с личния интерес и 
ползи, които специалистите биха извлекли от 
своето участие. В тази категория спадат 
следните под-групи: 

а. Професионален интерес и полза 
софтуерните специалисти ще бъдат много по-
склонни да участват в SPI инициативи, ако 
виждат полза за своята конкретна работа и 
задължения. 

Ь. Материални стимули те са много 
силни и бързо действащи, но не много 
устойчиви във времето. 

(ii) ,,Провокиращи фактори" това са 
мотивационни техники, които имат индиректно 
въздействие върху потребностите на 
специалистите. Тук са идентифицирани 
следните под-групи: 

а. Външен натиск когато клиентът 
поставя реализирането на SPI инициативи и 
мероприятия като изискване и показател за 
качеството на работата, тогава организацията и 
хората, работещи за нея получават достатъчно 
мотивиращ тласък, за да предприемат подобни 
инициативи. 

Ь. Демонстриране на ефекта от SPI 
тук се изхожда от предположението, че „основен 
мотиватор на всяко нововъведение е 
доказателството за неговата приложимост". 

с. Поемане на отговорност много 
вероятно е хората да променят отношението си в 
позитивна насока, когато постигането на 
позитивни резултати зависи от самите тях. 

(iii) Предизвикателство постигането 
на целите при провеждането на SPI мероприятия 
е свързано с поставянето на някакво 
предизвикателство пред специалистите, което 
те трябва да преодолеят. 

(iv) Условия предпоставки от средата 
в организацията, които трябва да са налице, за да 
повлияят позитивно и стимулиращо на 
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софтуерните специалисти и по-точно на тяхното 
отношение към SPI. Към тази категория 
включваме под-групите: 

а. Адекватно управление на 
промяната - свързано с нивото на зрялост и 
опитността на мениджърите, както и с това 
промените да се въвеждат постепенно, а не 
стресово. 

Ь. СъМШШiеници наличието на хора 
в организацията, които имат близки представи за 
това какво, как и защо трябва да се промени. 

с. Следване на правилата това е 
един от пай-естествените признаци за 
обособяването на организацията,  
принадлежността на хората към нея, и едно от 
условията за съществуването й. Ето защо, 
напълно естествено е именно необходимостта за 
спазване на правилата и следване на взетите 
решения е един от начините хората да бъдат 
въвлечени в SPI инициативи. 

(v) Въздействие упражняване на 
влияние върху софтуерните специалисти с цел 
привличането им към идеята за SPI и пораждане 
у тях на желанието да участват аюивно и да 
бъдат устойчиви в своето поведение. При тази 
група мотивациопни техники много важна е 
ролята на тези, които ще упражняват това 
въздействие най-често мениджърите и/или 
хората, възприемани като лидери. Тук спадат 
следните под-групи: 

а. Разяснение и яснота свързани с 
интензивната комуникация и предаване на 
непротиворечиви послания. Това е групата, в 
която попадат най-много от изказванията на 
респопдентите. 

Ь. Специфичен мотивационеп микс 
когато говорим за техники за мотивиране, важно 
е да не забравяме, че те са комплексни, т.е. 
комбинация от няколко подхода и фактора, които 
заедно водят до постигане на желаното 
въздействие. 

с. Дисцишшна и личен пример те 
безспорно имат силно мотивиращо въздействие 
като същевременно не изискват полагането на 
извънредни усилия, защото една група 
специалисти в организацията (дори формирана 
само от мениджъри, лидери или кръг от 
специалисти, който е изградил около себе си 
други кръгове на доверие) започват да въвеждат 
новите SPI практики, спазват ги и постигат 

резултати, като по този начин привличат 
съМШШiеmщи. 

(vi) Убеждения - в тази група 
включваме фактори, които са само-пораждащи и 
само-провокиращи се. Разликата на тези 
механизми с останалите е, че т у к  самата 
мотивация, която е вече породена, проявява своя 
авто-пораждащ ефект. В този случай най-силно 
значение имат личното отношение и нarnaca па 
специалиста и начинът, по който той ги 
управлява. Тук имаме две под-групи: 

а. Лично наблюдение и опит отново 
подчертаваме връзката между позитивната 
нагласа към SPI и опита на софтуерните 
специалисти, според която колкото повече опит 
има даден специалист, толкова повече той вижда 
потенциалните ползи от внедряване на SPI. 

Ь. Твърда убеденост ,,Ако 
специалистите са убедени в приложимостта на 
дадена практика, то тогава биха я прилагали 
безрезервно".  

6.2. Демотивиращи фактори 
Освен факторите и техниките, които 

могат да се приложат за мотивирането на 
софтуерните специалисти да участват в 
инициативи за подобряване на софтуерни 
процеси, респопдентите говорят и за тези, които 
биха могли да действат в обратна посока. По 
тази тема са говорили 15 от тях (6 от българската 
и 9 от много-националната извадка). Ще 
категоризираме изказваният им в следните 5 
групи: 

(i) Липса на интерес едно от 
твърденията илюстрира много добре тази 
предпоставка: "Процеспият агент може да бъде 
демотивиран да участва в инициативи, свързани 
с промени, когато вижда, че тези промени не 
засягат неговата работа и не удовлетворяват 
неговите потребности или тези на 
групата/екипа". 

(ii) Негативни впечатления според 
респопдентите малко вероятно е специалисти, 
които са имали опит и/или наблюдения върху 
опитите за реализиране на SPI инициативи, да 
бъдат позитивно настроени и да имат желание да 
участват отново, ако тези инициативи са били 
неуспешни. 

(iii) Напразни усилия софтуерните 
специалисти могат да бъдат демотивирани да 
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