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Развитие и усъвършенстване на регионалната политика на  ЕС

Грижата за изостаналите региони на Европа 
винаги е била сред основните цели на 
Европейския съюз (ЕС). През първите 
десетилетия от създаването на Европейската 
икономическа общност (ЕИО) задачата за 
развитието на по-слабо развитите региони е 
оставена основно в ръцете на националните 
правителства. Всички европейски страни 
изразходват огромни суми след края на Втората 
с в е т о в н а  в о й н а  з а  р а з в и т и е т о  н а  
инфраструктурата си. В опит за стимулиране на 
икономическото развитие в по-слабо развитите 
региони, европейските страни разширяват 
електрическата и телефонната мрежа до всяко 
едно населено място, строят се пътища, 
железопътни линии, училища и др. 

За да бъде намалена възможността от 
възникване на нова война в Европа и за да бъде 
възможно нейното по-бързо възстановяване, 
редица западноевропейски политици приемат 
идеята за създаване на наднационален съюз. 
Тази идея намира своята реализация през 1951 г. 
с подписването на Договора от Париж за 
създаването на Европейската общност за 
въглища и стомана. През 1957 г. процесите по 
европейска интеграция се доразвиват с 
подписването на Договора за създаване на 
Европейската икономическа общност.

1. Генезис на регионалната политика в 
Европейския съюз

С подписването на Договора за създаване на 
Европейската икономическа общност се 

поставя началото на регионалната политика на 
Общността. В договора за създаване на ЕИО е 
отделено малко внимание на регионалните 
аспекти на интеграционните процеси. В 
преамбюла на Договора е декларирана идеята, 
че страните ще обединят своите национални 
икономики и ще стимулират тяхното 
хармонично развитие с цел да се намали 
разликата в степента на развитие на регионите и 
да се преодолее тяхната изостаналост спрямо 
развитите райони. Член 130 от договора 
признава наличието на неравномерно развитие 
на отделните региони в рамките на Общността.

Въпреки това, в основната част на Договора 
регионалните въпроси са засегнати индиректно, 
главно чрез клаузи, касаещи специфични 
секторни политики като селско стопанство и 
транспорт. С оглед на постигане на търсеното 
хармонично развитие, през 1958 г. се създават 
два секторни фонда: Европейски социален фонд 
и Европейски фонд за насочване и гарантиране 
на земеделието.

За да се преодолеят различията между 
отделните региони, се предвижда създаването 
на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ). По 
това време тя се явява единственият финансов 
инструмент, който пряко се свързва с 
регионалното развитие.  Европейската 
инвестиционна банка може да набира 
необходимия и ресурс на национални и 
международни пазари и да го предоставя за 
финансиране на инвестиционни проекти, 
предназначени за развитието на слаборазвити 
региони. По този начин се цели да се 
предотвратят опасенията по това време, че 
регионалните неравновесия могат да попречат 
на реализацията на дългосрочните политически 
цели на Общността.

Въпреки заложените текстове в Договора за 
създаване на ЕИО, регионалната политика и 

Развитие и 
усъвършенстване 
на регионалната 
политика на
Европейския съюз

ас. д-р Христо Иванов,

УНСС

1   Известен, употребяван от Карл Маркс израз. Виж още: MARX, 
MONEY AND THE MODERN WORLD. Finance capital and 
i m p e r i a l i s m  t o d a y /  
http://www.fifthinternational.org/sites/default/files/Downloads/Fift
h-International_Journal_3-4.pdf
2   Виж за подробности:
Http://profmeter.com.uaEncyclopedia/detail.php?ID=597/ 
Парижская  ва лютная  система ;  h t tp : / /www.kred i t -
moskva.ru/kritika10.html/ О роли золота в валютной системе 
современного капитализма; http://www.forex-mix.ru/sistema-
zolotogo-standarta.php/ Система Золотого стандарта.
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развитието на по-слаборазвитите региони 
о с т а в а  п р и о р и т е т  н а  н а ц и о н а л н и т е  
правителства. По този въпрос в доклад от 1969 г. 
на Комисията на европейските общности е 
записано, че „дори повече от други аспекти на 
икономическата политика, регионалната 
политика несъмнено е грижа на публичните 
власти в страните членки. Мерките, които 
включва, попадат директно в политическата, 
к у л т у р н а т а ,  а д м и н и с т р а т и в н а т а ,  
социологическата и бюджетната организация на 
държавите. Регионалната политика формира 
интегрална част от системите на вътрешните 

1
баланси на държавата, на която е основана” .

Доказателство за това, че на този етап 
регионалната политика на ЕИО е приоритет на 
националните правителства, се явява и 
структурирането на ЕИБ. „Европейската 
инвестиционна банка е създадена като 
междуправителствен орган, притежаван и 
управляван от страните членки. Нейният статут 
е изяснен по отношение на прехвърлянето на 
страните членки на решаващото мнение, 
касаещо допустимостта на проектите за даване 
на заем, като банката има само функционални 

2
връзки с Европейската комисия” . Така, активна 
роля в регионалната политика на ЕИО се 
предоставя не на Европейската комисия, а на 
ЕИБ, която е контролирана от националните 
правителства на страните членки. Основният 
извод от провежданата политика в ЕИО в 
първите години от неговото сформиране, е, че 
формирането на регионалната политика на 
Общността е основно във властта на 
ръководителите на страните членки, не толкова 
на европейско равнище.

2. Развитие на регионалната политика 
на Европейския съюз в края на 60-те и 
началото на 70-те години на XX век

Въпросите за провеждането на европейска 
регионална политика започват активно да се 
поставят в края на 60-те и в началото на 70-те 
години на XX век. Няколко са основните 
причини за това. Първата е свързана с 

установените различия в природните условия и 
историческото развитие на отделните региони 
на Европа, които водят и до обособяването на 
региони с по-ниска степен на социално-
икономическо развитие. С времето този проблем 
се засилва, което води и до необходимостта от 
наме са  от  страна  на  управляващите  
националните икономически системи.  
Неравномерното развитие на отделните региони 
се превръща във въпрос от изключително 
голямо значение след стартирането на процеса 
по разширение на ЕИО. На територията на 
Великобритания и Ирландия са налице 
множество райони, които са изостанали в 
социално-икономическо отношение. Същият 
извод може да се направи и за една от 
основателките на ЕИО – Италия. 

Д ру г а  п р и ч и н а  з а  р а з в и т и е то  н а  
европейската регионална политика е свързана с 
намерението за създаване на европейски 
валутен съюз, като „до 1980 г. могат да се 
увеличат недостатъците на изостаналите 
региони като това ще направи невъзможно за 
националните правителства да подобрят 
тяхното национално конкурентно въздействие 
на международните пазари чрез валутни 

3девалвации”  .
Приетите решения на европейско равнище и 

предприетите действия от страна на отделните 
страни членки не съумяват да разрешат 
проблемите на регионалното развитие в ЕИО. 
Провежданата политика на Общността до този 
момент поставя въпроса за основната причина 
за постигнатите незадоволителни резултати – 
липсата на планиране и на координация на 
европейско равнище за  решаване на  
проблемите, свързани с неравномерното 
развитие на отделните региони.

Полаганите усилия на европейско равнище 
за поставяне на по-голям фокус върху 
р е г и о н а л н о т о  р а з в и т и е  и  н е г о в о т о  
институционализиране на европейско равнище 
резултират в създаването през 1968 г. на отделна 
дирекция по въпросите на регионалната 
политика. Една година по-късно Комисията 
публикува и документ, озаглавен „Регионална 
политика за Общността”, който цели да изясни 
визията на Общността по отношение на 1  A regional policy for the community, Commission of the European 

Communities, COM (69) 950, October 15, 1969, p.13
2  Manzella Gian Paolo, Mendez Carlos, The turning points of EU 
Cohesion policy, January 2009, 

3  Вж. Dinan D., Origins and Evolution of the European Union, изд. 
Oxford University Press, 2006, с. 179
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регионалната политика. В документа ясно е 
изразена необходимостта от развитие на 
процесите по регионално планиране и по 
координиране на инициативите на отделните 

4
страни членки .

Стъпка напред по посока развитието на 
регионалната политика в ЕИО се прави след 
срещата на върха в Хага през месец декември 
1969 г. Управляващите Общността акцентират 
върху факта, че „навлизането във финалния етап 
на общия пазар не само означава потвърждаване 
на необратимата същност на работата, 
извършена от общностите, но също така 
означава павиране на пътя за обединена Европа, 
способна да приеме своите отговорности в 
утрешния свят и да допринесе за него в 

5съответ ствие  с  т радициите  си” .  Те  
п о т въ р ж д а в ат  а н г а ж и м е н т а  с и  к ъ м  
политическия съюз и подчертават готовността 
си за реализацията на бъдещ ускорен прогрес, 
необходим за засилването и развитието на 
Общността.

Въз основа на решенията, взети на срещата 
на върха в Хага, и въз основа на мандата, даден 
от Съвета на министрите, група от експерти, 
ръководени от Пиер Вернер (министър-
председател и министър на финансите на 
Люксембург), е натоварена със задача да 
разработи план за създаването на икономически 
и валутен съюз. Използвайки за основа редица 
предложения както от страна на Комисията, така 
и от страна на отделните страни-членки, Вернер, 
заедно с групата от експерти, представят на 08 
октомври 1970 г. финалния вариант на Доклад за 
Съвета и за Комисията за реализация по етапи на 
икономически и валутен съюз в Общността – 
наричан още планът Вернер.

Идеята за създаването на икономически и 
валутен съюз (ИВС) се явява един от най-
сериозните катализатори за формирането на 
общностна регионална политика. В плана 

Вернер е изразена връзката между процеса по 
валутна и икономическа интеграция и 
необходимостта от развитието на процесите по 
регионално развитие. Предвижда се с помощта 
на провежданата регионална политика да бъдат 
намалени икономическите неравновесия в 
следствие на създаването и функционирането на 

6ИВС .
Идеята за провеждане на общностна 

регионална политика се доразвива на среща на 
върха в Париж през 1972 г.  На нея 
ръководителите на страните членки се 
съгласяват да „дадат най-голям приоритет на 
коригирането на структурните и регионални 
дисбаланси в Общността, които могат да 
в ъ з п р е п я т с т в а т  и з г р а ж д а н е т о  н а  

7Икономическия и валутен съюз” . На срещата на 
върха се взима решение Комисията да подготви 
доклад, анализиращ регионалните проблеми в 
Общността, и се приема създаването на 
Европейски регионален фонд за развитие. 

В отговор на взетите решения, през месец 
май 1973 г. Комисията представя Доклад върху 
регионалните проблеми в разширената 
общност, известен повече като Докладът 
Томпсън, именуван на името на британския 
комисар за регионална политика Джордж 
Томпсън. В доклада се посочва, че от 
създаването си Общността постига значителен 
ръст на икономиките на отделните страни и на 
доходите на техните граждани. Въпреки това, 
икономическата активност не нараства 
равномерно и географски балансирано. В най-
богатите райони на Общността се наблюдава 
доход на глава от населението над пет пъти по-
висок от този в най-бедните райони. 

Основната причина за регионалните 
дисбаланси е свързана с отсъствието на 

4

5  

  където прогнозите за регионална политика и подготвените от 
страните членки общи програми, и главно регионалните 
проблеми, възникващи поради общия пазар, и проблемите, 
свързани с въвеждането на регионални политики, по-конкретно 
по отношение на бюджетните политики, трябва да бъдат 
изследвани на общностно ниво, за да се улесни намирането на 
решения за сближаване. A regional Policy for the Community, 
Commission of the European Communities, COM (69) 950, October 
15, 1969, p.64
Final communiqué of the conference of heads of state or government 

on 1 and 2 December 1969 at the Hague

6 

7   

Реализацията на световно икономическо равновесие може 
сериозно да бъде застрашено от различията в структурата. 
Сътрудничеството между партньорите в Общността по 
отношение на структурните и регионални политики ще помогне 
да се преодолеят тези трудности, както и ще направи възможно 
да се елиминират изкривяванията на конкуренцията. Решението 
на големия проблем в тази сфера ще бъде улеснено от 
финансовите мерки за компенсиране. В икономически и валутен 
съюз, структурната и регионални политики няма да бъдат 
изключително въпрос на националните бюджети. Report to the 
Council and the Commission on the realization by stages of economic 
and monetary union in the Community, Luxembourg, 8 October 
1970, Chapter III, p.11

 Meetings of the Heads of State or Government, 
    Paris 19-21 October 1972
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съвременна икономическа активност или със 
свръхзависимост на регионите от неразвито 
селско стопанство или от западащи индустрии, 
които не успяват да осигурят ръст на 
производителността, заетостта и доходите на 
наетите. В резултат на това, в засегнатите 
райони се наблюдава значителен ръст на 
емиграцията. Някои райони също така се 
отличават с неразвитата си индустриална и 
ком у н и к а ц и о н н а  и н ф р а с т р у к т у р а ,  с  
недостатъчните образователни учреждения.

Според авторите на доклада, за да се 
постигне баланс в икономическите политики на 
Общно стта ,  е  необходимо “целта на  
общностната регионална политика е да даде на 
районите, страдащи от регионални дисбаланси, 
средствата да ги коригират и да им позволи да се 
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поставят на по-равни конкурентни условия” . За 
постигането на целта се предвижда създаването 
на Регионален фонд за развитие. Предвижда се с 
помощта на фонда да се финансират 
и н д у с т р и а л н и  с х е м и ,  у с л у г и  и  
инфраструктурни проекти, които са от особено 
регионално значение и са насочени към 
директно стимулиране на производството.

Вследствие на провеждането на срещи на 
върха, през март 1975 г. Комисията одобрява 
създаването на фонда. Преразпределението на 
ресурсите към всяка страна членка се определя 
на основата на системи от национални квоти, 
основаващи се на процентен дял за всяка страна 
членка. Географското разпределение на 
ресурсите се определя въз основа на 
регионалните политики, провеждани от 
отделните страни членки, без активното участие 
на Европейската комисия и без да се отчитат 
общностните регионални проблеми. 

Основните изводи от този етап на развитието 
на европейската интеграция са, че провежданата 
регионална политика в Общността продължава 
да се доминира от интересите и взeманите 
решения в отделните страни членки, без да се 
отчита интереса на Общността като цяло. Този 
извод налага и бъдещото развитие и 
усъвършенстване на провежданата европейска 
регионална политика в посока нейното 
институционализиране и най-вече в посока 
развитие на процесите по координация.

3. Развитие на регионалната политика 
на Европейския съюз от края на 70-те години 
на XX до началото на XXI век

В края на 70-те и началото на 80-те години на 
XX век се осъзнава необходимостта от развитие 
на провежданата регионална политика в 
Общността, която до този момент се доминира 

9от интересите на отделните страни членки . 
Приетите промени в политиката са насочени 
към засилване на ролята на Европейската 
комисия при провеждането на регионалната 
политика и към извеждане на цели и приоритети 
на общностно равнище.

Първата стъпка в тази насока е свързана с по-
големите финансови ресурси на европейския 
регионален фонд за развитие. Въпреки 
увеличението, средствата за регионална 
политика все още представляват малък процент 
от бюджета на Общността и са значително по-
малко от средствата, отделяни за провеждането 
на общата селскостопанска политика. Новост 
представлява  механизмът за  тяхното 
преразпределение, като се въвежда система от 
индикативни сфери вместо използваните до 
момента фиксирани национални квоти. 
Увеличава се влиянието на Комисията при 
избора на проекти за финансиране и се 
разширява обхватът на допустимите разходи. 
Засилва се и процесът по програмиране чрез 
нарастване на дела за финансиране чрез 
различни програми.

Нов тласък за развитието на регионалната 
политика в Европа дава присъединяването към 
Общността на Испания и Португалия. И двете 
държави се отличават с по-ниска степен на 
социално-икономическо развитие спрямо 
останалите страни членки на ЕИО. Освен това 
на територията и на двете държави са налице 
значими регионални неравновесия.

8 Report on the Regional Problems in the Enlarged Community, 
Commission of the European Communities, COM (73) 550 Brussels, 
3 May 1973

9  Тази политика задължително трябва да включва нетен 
трансфер на ресурси от най-проспериращите райони на 
Общността към по-слабо привилигированите. Отчасти тези 
трансфери ще се правят както сега, чрез националните политики 
за регионално развитие. Все пак, голяма част от трансферите ще 
трябва да бъде направена чрез общностния бюджет, или 
директно като средства за регионална помощ или индиректно 
чрез ефекта на икономическите структури на селскостопанската 
и индустриални политики. По тази причина регионалната 
политика трябва да нарасва постепенно, в крак с прогреса, 
направен в подреждането на икономическите и парични 
политики на страните членки. Report by Mr Leo Tindemans, Prime 
Minister of Belgium, to the European Council, Bulletin of the 
European Communities Supplement 1/76
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Развитието на процесите по икономическа 
интеграция, заедно с приемането на двете 
иберийски страни за членки на Общността, 
определят и все по-централното място на 
регионалната политика. В член 130а на приетия 
през 1986 г. Единен европейски акт е записано, 
че „с цел да съдейства за нейното хармонично 
развитие, Общността следва да разработи и да 
изпълнява действия, водещи до засилването на 
нейното икономическо и социално сближаване. 
В частност Общността ще се насочи към 
намаляване на неравенството между отделните 
региони и изостаналостта на по-малко 
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привилигированите региони” . Основните 
средства за постигането на тази цел са 
Европейският фонд за ориентиране и 
гарантиране на селското стопанство ,  
Европейският социален фонд, Европейският 
фонд за регионално развитие, Европейската 
инвестиционна банка и други финансови 
инструменти.

Идеите за необходимата регионална 
политика са доразвити през 1988 г. в документ с 
наименование Единният акт: нова граница за 
Европа. В него ръководителите на страните 
членки извеждат пет цели, които да доведат до 
икономическо и социално сближаване между 
страните. Изведените цели са: 

· постигане на растеж и приспособяване 
на регионалните икономики, показващи 
структурно изоставане, така че да могат да бъдат 
напълно интегрирани в  общно стното 
пространство;

· приспособяване на западащи, понякога 
опустошени, индустриални региони, чрез 
оказване на помощ за развиване на нови 
дейности;

· борба с дългосрочната безработица, 
която сега влияе на всички възрастови групи на 
работещото население в Европа;

· интеграция чрез заетост на младите хора, 
особено за първо работно място;

· ускоряване на приспособяването на 
структурата на селскостопанското производство 
и насърчаване на селското развитие в 
съответствие с европейския социален модел, с 
п о гл е д  к ъ м  р е ф о р м а т а  н а  о б щ а т а  
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селскостопанска политика .

За реализацията на целите е предвидено 
двойно увеличение на бюджета, предназначен за 
Структурните фондове. Предвижда се 
Европейският фонд за регионално развитие да 
бъде инструмент за реализацията на първите две 
цели, Европейският социален фонд на първите 
четири цели и Европейският фонд за 
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство на цел номер пет. По този начин за 
пръв път се прави опит да се обвърже конкретна 
изведена цел с конкретен инструмент, който да 
служи за нейното реализиране.  Това 
представлява реална стъпка в посока развитието 
на координацията на европейско равнище.

По-нататъшното развитие на регионалната 
политика в ЕС се свързва с приемането на 
договора от Маастрихт. В него се правят редица 
промени в учредителните договори, като най-
съществените са свързани с образуването на 
Европейския съюз и приемането на стъпките за 
реализацията на Икономическия и валутен 
съюз. В него се поставя ударение върху 
икономическото и социално сближаване. На 
тази основа се създава Кохезионният фонд, 
чиято цел е да съфинансира проекти в най-
бедните страни членки (Гърция, Ирландия, 
Испания и Португалия) и да им оказва подкрепа 
за изпълнението на конвергентните критерии. 
През 1995 г. е формулирана шеста приоритетна 
цел, свързана с подпомагане на слабо 
населените северни райони. Необходимостта от 
въвеждането на тази цел се обуславя от 
присъединяването към ЕС на Швеция и 
Финландия.

Нови, значими реформи в регионалната 
политика на ЕС, се извършват с приемането на 
документ със заглавие: Дневен ред 2000: за по-
силен и по-широк Съюз. Документът си поставя 
за задача да се справи успешно с две 
предизвикателства: да подобри ефективността 
на инструментите на структурната политика, 
така че да се постигне икономическо и социално 
сближаване, и да даде увереност, че 
структурната политика играе непрекъсната роля 
в бъдещото разширяване на Съюза, чрез 
приемането на страните от централна и източна 
Европа.

Основните цели на политиката по 
сближаване са редуцирани от шест на три, като 
целите в новия им вид се отнасят до:

10  The Single European Act, Luxembourg, 17 February 1986, Article 130a
11  The Single Act: A new frontier for Europe, Commission of the European 
Communities, COM (87) 100
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· развитие и приспособяване на региони, 
чието развитие изостава (цел 1);

· икономическо и социално преустройство 
на региони, изпитващи структурни трудности 
(цел 2);

· приспособяване и модернизация на 
политиките и системите по образование, 
обучение и заетост (цел 3).

Предвижда се минимално увеличение на 
средствата, предвидени за програмния период 
2000-2006 г. спрямо предходния програмен 
период, като 70% от средствата се насочват към 
постигането на първата цел. Заложено е 
използването на четири структурни фонда за 
постигането на изведените цели: Европейски 
фонд за регионално развитие, Европейски 
социален фонд,  Европейски фонд за  
ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство,  Финансов инструмент за  
ориентиране на рибарството.

4. Преход към стратегическо планиране
В края на XX и началото на XXI в. лидерите 

на страните членки на Европейския съюз 
констатират факта, че европейската икономика 
изостава все по-отчетливо от основните си 
конкуренти на глобалната сцена (най-вече САЩ 
и Япония). За да се преодолее изоставането, 
лидерите на ЕС извеждат необходимостта от 
разработването на стратегия за икономическо и 
социално развитие. През месец март 2000 г. от 
извънредния европейски съвет от Лисабон е 
приета стратегия за икономическо и социално 
обновление на Европа, известна още като 
Лисабонска стратегия.

Няколко години по-късно започват и 
дебатите, свързани с бюджета на ЕС и с 
бъдещето на кохезионната политика в Съюза. 
Лидерите на ЕС се съгласяват общата сума, 
предназначена за кохезионната политика за 
периода 2007-2013 г. да бъде в размер на 347 
милиарда евро, което представлява над 35% от 
бюджета на Съюза. Предназначението на тези 
средства е да се постигнат целите на ЕС, 
заложени в  Лисабонската  стратегия .  
Стратегическите цели на ЕС в областта на 
кохезионната политика са изведени в документ 
със заглавие Стратегическо насоки на 
Общността. В съответствие с този документ, 
отделните страни членки извеждат свои 

национални цели в националните си 
стратегически референтни рамки. Тези два 
д о к у м е н т а  о с и г у р я в а т  о с н о в а т а  з а  
разработването на оперативните програми.

По отношение на процеса по целеполагане 
също се наблюдава усъвършенстване. 
Предишните три цели на кохезионната политика 
на ЕС са заменени от: сближаване; регионална 
ко н к у р е н т о с п о с о б н о с т  и  з а е т о с т  и  
териториално коопериране. Най-голяма част от 
ресурсите на Съюза са насочени към първата цел 
– сближаване.

Въпреки въведеният стратегически подход и 
приемането на Лисабонската стратегия, към 
2010 г. ЕС продължава да изостава спрямо 
основния си конкурент САЩ в редица сфери на 
социално-икономическото развитие. Нещо 
повече, дистанцията в развитието със страни 
като Китай и Индия постепенно се скъсява. 
Ръководителите на ЕС осъзнават факта, че без 
разработването на качествена стратегия няма да 
бъдат постигнати положителни резултати във 
всяка една сфера. В отговор на това изискване, 
на 03.03.2010 г. е приета Европа 2020 Стратегия 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Няколко години по-късно започват и 
дебатите относно бюджета за програмния 
период 2014-2020 г. В този период отново е 
даден приоритет на кохезионната политика на 
Съюза, като предвидените средства за нея са с 
най-голям дял в бюджета на ЕС и надхвърлят 350 
милиарда евро.

Основни изводи от изследването на 
развитието и усъвършенстването на 
регионалната политика в Европейския съюз

Регионалната политика в ЕС преминава през 
значими трансформации във времето. В 
Договора за създаване на ЕИО се отделя 
незначително внимание на регионалния аспект 
на европейската интеграция. В първите години 
от функционирането на ЕИО, регионалната 
п о л и т и к а  с е  о п р е д е л я  о с н о в н о  о т  
ръководителите на страните членки, без да се 
отчита интереса на Общността като цяло. 
Разпределението на ресурсите се определя въз 
основа на регионалните политики, провеждани 
от отделните страни членки, без активното 
участие на Европейската комисия и без да се 
отчитат общностните регионални проблеми.
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Провеждана по такъв начин, регионалната 
политика не води до решаване на проблемите на 
отделните региони. Въпреки отчитания ръст на 
икономиките на отделните страни членки и на 
доходите на техните граждани, икономическата 
активност не нарасва равномерно. Основните 
причини за незадоволителните резултати в 
областта на регионалното развитие в първите 
две десетилетия от функционирането на ЕИО са 
свързани с липсата на координация на 
европейско равнище за  решаване на  
проблемите, свързани с неравномерното 
развитие на отделните региони.

Така, в средата и към края на 70-те години на 
XX век се очертава тенденция на преход от 
автономни национални политики за регионално 
развитие към разработката на обща регионална 
политика в Общността и към въвеждане и 
развитие на процесите по координация. 
Процесите по координация се развиват в две 
главни направления:  координация на 
националните политики за регионално развитие 
на страните членки с общата политика за 
регионално развитие на Общността и към 
координация между самите национални 
политики на страните за регионално развитие. 
Развитието на процесите по координация в 
Общността се явяват първата голяма стъпка, 
свързана с развитието на регионалната 
политика.

В края на XX и началото на XXI век се 
осъзнава, че развитието и задълбочаването на 
европейската интеграция и развитието и 
функционирането на единен европейски пазар 
налагат осъществяването на преход от 
координиране на политиките на отделните 
държави за постигането на определена цел, към 
разработването на стратегия за развитие на 
Европейския съюз. Стратегията се явява и 
инструмент за координиране на политиките на 
ЕС и на политиките на отделните страни членки 
на възможно най-ефективната основа.

С развитието на стратегическото планиране 
в ЕС се прави и втората голяма стъпка към 
развитие на регионалната политика в ЕС. С 
реформата от 2006 г., кохезионната политика на 
Съюза се съсредоточава върху постигането на 
целите на Лисабонската стратегия за периода 
2007-2013 г. Усилията са насочени към 
превръщането на ЕС в привлекателно място за 

инвестиране и работа, стимулиране на 
иновациите, предприемачеството, създаване на 
повече и по-добри работни места, спомагащи за 
осъществяване на преход към икономика на 
знанието. През следващия програмен период 
2014-2020 г. целите на регионалната политика на 
ЕС са насочени към постигане на целите на 
стратегията Европа 2020. Предвидените над 350 
милиарда евро ще бъдат инвестирани в 
регионите за създаване на заетост и работни 
места, за борба с измененията в климата и 
енергийната зависимост и за намаляване на 
бедността и социалното изключване.

Основните предизвикателства пред 
програмния период 2014-2020 г. са свързани с 
разработването на цялостна система от планови 
документи. Опитът от предходните периоди и 
при реализацията на Лисабонската стратегия 
показва, че без разработването на цялостна 
система от планови документи и развитието на 
координацията и взаимодействието между тях 
се обрича на неуспех реализацията на 
провежданата регионална политика. При 
изграждането на плановата система в областта 
на регионалното развитие е от съществено 
значение избягването на припокриване, 
смесване и объркване на различните по ранг 
планови документи.

На този етап, процесът по планиране в ЕС се 
намира на  равнище разработване на  
официалните споразумения за партньорство и 
на оперативните програми по линия на 
политиката за сближаване. Само когато тези 
документи са подчинени на стратегията Европа 
2020 и са развити в цялостна система, 
координирани са помежду си, ще водят до 
постигането на необходимите резултати в 
областта на регионалната политика на Съюза.
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Модел за оценяване на публични дружества

Определяне стойността на публично 
дружество е една от основните задачи, стоящи 
пред финансовите анализатори. От решаването 
й се определя дали едно дружество е подценено 
или надценено спрямо текущата си пазарна 
оценка. Всеки финансов експерт притежава свой 
индивидуален подход за определяне стойността 
на  дадено друже ство.  В проце са на  
определянето й би могло да се използват както 
общоприетите методи, така и модифицирани 
такива за оценка.

В настоящата статия е представен 
модел за оценка на публично дружество, 
базиран на размита логика. Моделът е 
представен в светлината на хипотезата за 
ефективните пазари, както и нейните 
несъвършенства, представени в изследванията 
на редица учени, в това число и Нобелови 
лауреати .  Разгледани са  най-широко  
използваните методи за оценка, които и най-
често се представят във финансовата 
литература. Авторът на статията е посочил 
техните предимства и недостатъци, както и дава 
описание на предложен от самия него модел. 
Чрез създаването на модела авторът се опитва да 
изготви по-точна оценка за стойността на 
публично друже ство ,  която  отразява  
конкретните му финансови показатели и 
вътрешни рискове. В предлаганата методика са 
о п и с а н и  и н с т р у м е н т а р и у м ъ т  и  
последователността от процедури за определяне 
на оценка за стойността на публично дружество. 
Методиката се основава на инструментариум, 
който включва следните научни методи:

· Размита логика

· Размити числа

· Времеви трендове модели и ARMA модел за 
прогнозиране.

Статията е разработена в три части, както 
следва:

· Критика на прилагания инструментариум за 
оценка на публични дружества

· Авторски модел за оценка на публични 
дружества

· Приложение на авторския модел за оценка на 
публични дружества.

1. К р и т и к а  н а  п р и л а г а н и я  
инструментариум за оценка на публични 
дружества.

Б ъ л г а р с кото  з а ко н од ат е л с т во ,  
регулиращо публичните дружества,  и 
определянето на стойността им при търгово 
предлагане, преобразуване и договор за 
съвместно предприятие налагат за използване 
следните методи: метод на дисконтираните 
парични потоци, метод на нетна стойност на 
активите и метод на пазарните множители на 
дружества аналози. 

О б щ о п р и е т и т е  м е ж д у н а р од н и  
стандарти за оценка на публично дружество при 
горепосочените случаи съвпадат с изброените. 
Въпреки сравнително строгата дефиниция на 
използваните методи за оценка, тя се определя 
като претеглена стойност на формираните 
такива чрез всеки от изброените методи. За 
определяне на тегловите коефициенти се 
използват субективни критерии, зависещи от 
изготвящия оценката, а водещ индикатор за 
определянето им е целта, за която се изготвя тя. 
Случаите, в които се налага изготвяне на оценка, 
са: оценка на частна компания, оценка на 
потенциална цел за придобиване, оценка при 
финансови рискове, оценка при инвестиране и 
други.

Намирането на  стойно стта  на  
дружество не е никак лесна задача. Въпреки това 
тя се оказва с основно значение за ефективния 
мениджмънт, тъй като е много лесно да се 
разруши стойност чрез погрешна оценка за 
стойността при придобиване, инвестиция или  
финансиране. Оценката за финансовата 
стабилност на публичното дружеството е от 
също толкова голямо значение, колкото и 
оценката за стойността му. При изготвяне на 

Модел за 
оценяване на 
публични 
дружества

докторант Минчо Минчев,
катедра „Управление“,
факултет „Управление и 
администрация“,
УНСС - София
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оценка за неговата стойност задължително 
трябва да се оцени и финансовото му състояние. 
Възможността да изплаща своите задължения и 
да генерира достатъчно парични средства за 
своята дейност са в основата за презумпцията на 
действащо предприятие по МСС. Всяка от 
целите за оценка на публично дружество 
(инвестиция, придобиване, потвърждаване или 
отхвърляне на текущия размер на пазарната му 
капитализация) изисква оценка и на това дали 
дружеството ще продължи да работи и 
функционира във времето. При неправилна 
оценка за финансовото състояние на 
дружеството и евентуално негово прекратяване 
направената инвестиция в неговия капитал би 
могла да намали драстично своята стойност, 
като доведе до значителни загуби за своя 
собственик. 

Прогнозната оценка на публичното 
дружество се извършва на база прогнозните му 
финансови показатели с цел оценка на 
дружеството в бъдещ период. След изготвяне на 
прогнозни данни за печалба и счетоводната 
стойност на публичното дружество те се 
съпоставят към текущата цена на акциите му. 
Извършената оценка на база прогнозните данни 
отразява перспективите за изменение на 
стойността на публичното дружество в бъдещия 
период. 

Хипотезата за ефективните пазари 
т въ р д и ,  ч е  ф и н а н с о в и т е  п а з а р и  с а  
информационно ефективни. Вследствие на това 
от хипотезата следва, че никой, използвайки 
наличната информация за пазара, не би могъл да 
постигне по-висока доходност от средната 
пазарна доходност, коригирана с поетия риск. 
Хипотезата за ефективните пазари изисква 
всички участници да имат рационални 
очаквания. След появата на нова информация 
хипотезата позволява някои от инвеститорите да 
реагират прекомерно на нея, докато други да 
изразят по-слаба реакция. Всичко, което се 
изисква по хипотезата за ефективните пазари, е 
реакциите да бъдат случайни и да следват 
нормално разпределение, така че нетният ефект 
върху пазарните цени да не може да се използва 
за осигуряване на необичайна печалба, особено 
взимайки предвид транзакционните разходи 
(комисиони за търговия и спредове между 
цените “купува” и “продава”). Съществуват три 
общи форми на хипотезата за ефективните 
пазари. Това са слаба форма, полусилна форма и 
силна форма на ефективност, всяка от които има 
различни следствия за това как функционират 

капиталовите пазари. 

Слабата форма на ефективност 
пледира, че цените на акциите в бъдещето не 
биха могли да се прогнозират с помощта на 
техните стойности в миналото. Следователно 
доходност над пазарната не би могла да се 
постигне чрез използването на инвестиционни 
стратегии, базирани на исторически цени или 
друга историческа информация. Вследствие на 
това чрез използване на техническия анализ 
финансовите експерти не биха могли да 
постигнат доходност над средната за пазара в 
продължителен период от време, но за сметка на 
това някои форми на фундаментален анализ все 
още биха могли да генерират такава. Това 
означава, че бъдещите изменения на цените на 
акциите се  определят единствено от 
информация, която не се съдържа във времевите 
серии на цените. 

Полусилната форма на ефективност 
гласи, че цените на акциите се „нагласят“ към 
публично известната нова информация много 
бързо и безпристрастно, така че не би могло да 
се постигне възвращаемост над средната за 
пазара, търгувайки на нейна база. Полусилната 
форма на ефективност предполага, че нито 
фундаменталният анализ, нито техническият 
анализ биха могли да генерират доходност над 
средната за пазара.

В силната форма на ефективност на 
пазара цените на акциите отразяват цялата 
информация, публична и непублична, и никой не 
би могъл да постигне доходност, по-висока от 
средната за пазара. 

Инвеститорите и финансовите експерти 
непрекъснато оспорват ефективната пазарна 
хипотеза, използвайки както теоретични 
доводи, така и емпирични наблюдения. 
Поведенче ски икономисти приписват  
несъвършенствата на финансовите пазари като 
комбинация от когнитивните пристрастия, 
самоувереност, свръхреакция, пристрастие, 
закъснение на информацията, както и различни 
други предвидими човешки грешки в мотивите 
и обработката на информацията. Те са 
изследвани от психолози като Даниел Канеман, 
Амос Тверски, Ричард Талер и Павел Слович. 
Тези грешки в мотивите водят повечето 
инвеститори да избягват инвестициите в 
стойностни публични компании и да купуват 
дялове от перспективни дружества на високи 
цени, които позволяват тези, които разсъждават 
правилно, да се възползват от сделки в 
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пренебрегвани стойностни акции и от къси 
продажба на надценени перспективни 
дружества.

Емпирическите доказателства в повечето 
случаи са смесени, но почти винаги отхвърлят 

,,,,
силната форма на ефективност на пазарите . 
Според Дреман и Бери, в тяхна публикация през 
1995 г., публични дружества, които се търгуват 
при по-ниски стойности на коефициента 
цена/печалба, носят на своите притежатели по-

vi
висока доходност в дългосрочен план , 
съответно оценката на тези дружества е по-
консервативна и по-близка до справедливата й 
стойност. 

С т о й н о с т и т е  н а  ко е ф и ц и е н т а  
цена/печалба прогнозиращи двадесетгодишна 
доходност, базирана на изследване на Роберт 
Шулер е показана на фигура 1. Хоризонталната 
ос показва реалния коефициент цена/печалба на 
публичните дружества от борсовия индекс 
„Стандарт енд Пуърс“ (S&P Composite Stock 
Price Index). Вертикалната ос представя 
геометричните средни стойности на годишната 
доходност при закупуване на дялове в публични 
дружества от индекса (S&P Composite Stock 
Price Index). Доходността е изчислена, като се 
предполага, че всички получени дивиденти са 
р е и н в е с т и р а н и  и  п р о д а д е н и  с л е д  
двадесетгодишен период на държане. Данните 
от различни двадесетгодишни периоди са 
представени в различни цветове. Според Шулер 
графиката потвърждава, че дългосрочните 
инвеститори се представят добре и реализират 
по-висока доходност, когато оценките на 
публичните дружества са ниски, съпоставени с 
печалбите на дружествата в началото на 
инвестиционния период.

Ф и г у р а  1 .  С ъ о т н о ш е н и е  м е ж д у  
историческия коефициент цена/печалба на акциите, 
включени в индекса (S&P Composite Stock Price 
Index), и историческата двадесетгодишна 
доходност от индекса

На фигура 2 са представен стойностите на 
коефициента цена/печалба прогнозиращи 
десетгодишната доходност.

Ф и г у р а  2 .  С ъ о т н о ш е н и е  м е ж д у  
историческия коефициент Цена/Печалба на 
акциите включени в индекса (S&P Composite Stock 
Price Index) и историческата десет годишна 
доходност от индекса

Модел за оценяване на публични дружества
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Дългосрочните инвеститори се смята, че 
взимат правилно решение ако намалят своята 
експозиция в публични дружества, когато 
оценките на финансовите коефициенти са 
високи, и я увеличат, когато са ниски. Буртон 
Майлкиел дори заявява, че подобна корелация е 
в съответствие с хипотезата за ефективните 
пазари поради различията в лихвените проценти

Според автора на статията изследванията 
на Роберт Шулер дават ясен сигнал за това, че 
оценка на публично дружество при нисък 
коефициент цена/печалба вероятно би донесла 
по-висока възвращаемост за инвеститора, 
отколкото тази, която е извършена при високи 
коефициенти. Аналогично според автора на 
статията би могло да се твърди и за оценка на 
публичното дружество, изготвена при ниски 
коефициенти цена/средна стойност на 
печалбата за последните отчетни периоди и 
цена/счетоводна стойност, тъй като цената за 
акциите, която се плаща, е по-ниска в сравнение 
с дългосрочните перспективи. 

Финансовите специалисти най-често 
използват метода на дисконтираните парични 
потоци за оценка на публично дружество, 
проект или активи. Според изготвено проучване 
на сто и четири финансови оценки в секторите 
на напитките, електрониката и фармацевтиката 
от Ефтимиос Г. Демиракос, Норман С. Стронг и 
Мартин Уолкър методът на дисконтираните 
парични потоци се използва в 40.6% от оценките 
в сектора на напитките, в 41.2% от оценките в 
сектора на електрониката и в 32.4% от оценките 
в сектора на фармацията. 

Използването на дисконтираните 
парични потоци за определяне на нетната 
настояща стойност изисква определяне на 
дисконтов лихвен процент, с който да бъдат 
оценени бъдещите парични потоци в настоящия 
момент. Също така за целите на оценката се 
определя период, за който се прогнозират или 
о п р едел ят  п ар и чн и т е  п ото ц и ,  ко и то  
впоследствие се дисконтират. Всеизвестен е 
фактът, че колкото по-дълъг е периодът и 
колкото повече са паричните потоци, които се 
дисконтират, толкова е и по-точна оценката за 
стойността, определена по този метод.

Въпреки широкото му използване, 
според автора на статията методът има два 
основни недостатъка: 

· Определянето на дисконтовия лихвен 
процент зависи от моментното настроение на 
пазарите, което би могло да се промени 

значително във времето, оттук и да промени 
стойността на инвестицията.

· Колкото по-дълъг е периодът на 
инвестицията, толкова прогнозата за бъдещите 
п а р и ч н и  п о т о ц и  с т а в а  п о - н е т оч н а .  
Прогнозирането на паричните потоци под 
формата на дивиденти за период от време, по-
дълъг от пет години, дори и позовавайки се на 
най-точните  прогнози  от  ст рана  на  
мениджмънта на публичното дружество или пък 
оценка на финансовите специалисти, според 
автора носи високи рискове. Основните 
причини за това са, че подобни парични потоци 
се определят година за година от общото 
събрание на акционерите на публичното 
дружество и в зависимост с условията на 
икономическата среда, която е динамична 
променлива.

Към недо ст атъците  на  метода  на  
дисконтираните парични потоци могат да се 
посочат и проблемите, които биха могли да 
възникнат при изчисленията на нетната 
настояща стойност, а именно:  

· Изчисленията по модела са механични и 
не водят до съобразяване с конкретните 
специфики на публичното дружество, което се 
оценява. По този начин изготвящият оценката 
според автора действа механично, което не води 
до определяне на коректна оценка за 
публичното дружество. 

· М а л к и  п р о м е н и  въ в  в ход н и т е  
променливи водят до големи изменения на 
изходната оценка. Формата на модела 
предразполага работа с ниски стойности на 
дисконтовия лихвен процент, както и на по-
голям брой парични потоци, които са 
прогнозирани в различни моменти във времето. 
Оттук, използвайки формулата, съпътствана с 
трудностите по прогнозиране на тези парични 
потоци, биха могли да възникнат големи 
промени в изходната оценка за публичното 
дружество. Един от методите за справяне с 
проблема при прогнозирането на евентуалните 
парични потоци във времето според 
финансовата литература би могъл да бъде решен 
чрез дискотиране на по-скорошните и по-точно 
прогнозни парични потоци до безкрайност. 

Този подход според автора води до 
допълнителни рискове в точността на 
определената оценка на публичното дружество, 
които са несигурност и елиминиране на 
рисковете пред дейността на публичното 
дружество в дългосрочен план.
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· Финансовите коефициенти са също 
много широко използвани във финансите и са 
другият често използван подход за определяне 
на стойността, за идентифициране на силни или 
слаби страни на публично дружество, за 
определяне на общото финансово състояние. В 
извадката на Ефтимиос Г. Демиракос, Норман С. 
Стронг и Мартин Уолкър над 80% от оценките в 
р а з гл е ж д а н и т е  и н д у с т р и и  и з п ол з ват  
коефициенти с печалбата на акция. Основната 
причина за масовото използване на финансовите 
коефициенти е сравнително лесното им 
изчисление чрез съпоставяне на няколко 
числови стойности от финансовите отчети на 
публичното дружество. Всичко това ги прави 
удобни за използване както от вътрешни, така и 
от външни потребители на информация като 
мениджъри, настоящи или бъдещи акционери, 
собственици и кредитори. Чрез финансовите 
коефициенти се сравняват силните и слабите 
страни на публичното дружество. При 
публичните дружества текущата пазарна оценка 
на акциите или тази към изминал период 
съпоставена към определени финансови 
показатели от отчетите служи за изготвяне на 
оценка.

В най-общия случай оценката на 
публичното дружество се изготвя чрез 
съпоставка на финансовите показатели на 
публичното дружество - обект на оценяване, с 
финансовите коефициенти на дружество аналог, 
които включват текуща пазарна оценка за 
неговите акции. По този начин се извежда 
оценка за стойността на публично дружество, 
която е съпоставима с оценката на дружеството 
аналог и функция на финансовите показатели от 
отчета на оценяваното дружество. Според 
автора този подход, макар и лесен за прилагане, 
носи съществени рискове за коректността на 
оценката на публичното дружество в следните 
направления:

· Изготвящият оценката на публичното 
дружество приема оценката на дружеството 
аналог за меродавна/справедлива.

· Чрез изчисляване на финансовите 
коефициенти на база последния финансови 
отчет на публичното дружество оценката е 
силно зависима от текущото състояние на 
дружеството и икономическата среда, без да се 
отчитат перспективите или рисковете пред тях.

Финансовите коефициенти показват 
възвращаемостта на инвестициите на 
акционерите, както и отношенията между 

възвращаемостта и стойността на инвестицията 
в акции на дружеството. Според автора те са по-
подходящи за извършване на сравнения между:

· Компании в една и съща индустрия

· Различни индустрии

· Различни периоди на едно и също 
публично дружество

· Публично дружество и средните 
показатели на индустрията в която 
оперира.

Причината за това, че използването на 
финансовите коефициенти е по-подходящо за 
изброените цели пред използването им за 
определяне на стойността на публичното 
дружество, според автора е, че финансовите 
коефициенти са неизползваеми, докато не се 
приеме или дружество аналог, или някакъв 
бенчмарк, срещу който да бъде извършено 
сравнението. По този начин извършване на 
оценка чрез финансови коефициенти и чрез 
използване на дружество за сравнение от друга 
индустрия води до неточности в оценките за 
стойността. Също така според автора дори 
използването на дружество аналог, на база на 
което да се извърши оценката, ще доведе до 
неточности в нея. Причината е, че всяко 
публично дружество има свой специфичен 
бизнес модел, структура и особености, които 
правят изготвените оценки по този метод 
неточни.

Извършването на оценка с помощта на 
финансовите коефициенти има своите 
специфики и трудности, когато за дружество 
аналог се използва публично дружество, което е 
приело различни счетоводни стандарти и 
практики. Въпреки че повечето публични 
дружества използват Международните 
счетоводни стандарти или Американските 
счетоводни стандарти,  различията от 
използването и прилагането им биха могли да 
доведат до значителни разлики в извършения 
сравнителен анализ и оценка за стойността на 
публично дружество. Най-големи трудности в 
това отношение възникват при изготвяне на 
оценка за стойността на публично дружество, 
като се използват дружества аналози, които 
оперират в повече от една юрисдикция или имат 
дъщерни дружества в такива. В тези случай 
според автора финансовите коефициенти трябва 
да бъдат коригирани с теглови фактори и след 
това използвани за целите на оценката поради 
фактора различия в счетоводните практики и 
недостоверност на оценката на дружеството 
аналог.

Модел за оценяване на публични дружества
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1. Авторски модел за оценка на 
публични дружества 

Авторът предлага модел за оценка на 
публични дружества, която има редица 
предимства пред методите за оценка, 
анализирани в настоящата статия. За разлика от 
тези методи авторският модел включва в себе си 
използването на набор от математически 
инструменти за прогнозиране, които се 
съчетават с опита на финансовите експерти, 
оценяващи конкретното дружество. Тази 
ексклузивност, която се постига чрез анкетиране 
на финансовите експерти за стойностите на 
финансовите коефициенти само и единствено за 
оценяваното дружество, неминуемо допринася 
за постигане на по-висока достоверност в 
сравнение с анализираните по-горе методи. 

В авторския модел за оценяване се 
използва инструментариума на теорията на 

размитите множества за представяне на 
лингвистичните входни и резултативни 
променливи. По този начин и чрез събраните 
чрез анкетирането резултати за стойностите на 
финансовите коефициенти за оценяваното 
дружество се изработва базата на оценъчната 
методика. Чрез нея биха могли да се извършват 
множество оценки на публичното дружество в 
различни периоди от време и след това да бъдат 
съпоставяни без промяна на размитите числа и 
логика. Авторът демонстрира оценка с помощта 
на размитата логика в настоящ момент, т.е. с 
текущите финансови коефициенти на 
публичното дружество, и прогнозна оценка на 
база бъдещи стойности на финансовите 
показатели и коефициенти. Оценката се 
извършва чрез размита логика, разделена в два 
блока, които извършват оценка за финансовата 
стабилност и стойността на публично 
дружество, както е показано на фигура 3.

Фигура 3. . Структура на методиката и блокове с 
размита логика за оценка на публични дружества
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Оценяването на публично дружество 
съгласно авторския модел от статията протича 
на три етапа: 

· Подготвителни дейности

· Оценяване на стойността на публичното 
дружество

· Изготвяне на прогнозна оценка за 
стойността на публичното дружество

Първият етап има подготвителен 
характер. Този етап включва дефиниране на 
входните и резултативните лингвистични 
променливи, анкетиране на финансовите 
експерти, представяне на финансовите 
показатели с размити числа и определяне на 
л о г и ч е с к и т е  ( ко н т р о л н и )  п р а в и л а .  
Първоначалната стъпка при анкетирането се 
извършва за конкретното публично дружество - 
предмет на оценката, което е предимство и 
елиминира фактора на механично изготвяне на 
оценката. С цел подобряване процеса на 
анкетиране и подсигуряване на максимално 
коректна информация от анкетните карти 
авторът предлага използването на Делфи метод. 
Той подобрява получената информация от 
анкетираните  финансови  експерти  и  
подсигурява достоверни данни, получени чрез 
този процес.

Вторият етап включва изготвянето на 
оценка на публичното дружество на база 
текущите и историческите стойности на 
финансовите показатели. Оценката се извършва 
на база лингвистичните входни променливи във 
две стъпки. Първата стъпка включва изготвяне 
на оценка за финансовата стабилност на 
публичното дружество, а втората е изготвянето 
на оценка за стойността му. 

Процесът по изготвяне на прогнозна оценка 
от третия етап на модела за стойността 
п убл и ч н о  д руже с т во  в к л юч ва  о с ве н  
упоменатите инструменти за оценяване 
(анкетиране на финансови експерти и размита 
логика) и прогнозиране на финансовите 
коефициенти на публичното дружество чрез 
различни статистически модели. Авторът 
препоръчва използването на три статистически 
метода за прогнозиране: линейно прогнозиране, 
експоненциален метод за прогнозиране и ARMA 
модел. Моделът за определяне на стойността на 
публично друже ство предвижда след 
определяне на стойността в настоящия момент 
да се изготви прогнозна оценка. За целите на 
тази оценка финансовите показатели се 
п р о г н о з и р ат  ч р е з :  л и н е е н  м е тод  з а  

прогнозиране, експоненциален метод и 
авторегресионен метод (ARMA). Получените 
прогнозни стойности на финансовите 
коефициенти по всеки от статистическите 
методи се претеглят, а след това се коригират за 
различните условия на икономическата среда. 
Претеглянето на прогнозните стойности се 
изчислява за всеки от прогнозните показатели 
поотделно, като тегловите коефициенти имат 
стойности w = 0.1, 1

тегловият коефициент за прогнозната стойност 
по метода на линейното прогнозиране, w е 2 

тегловият коефициент за прогнозната стойност 
по метода на експоненциалното прогнозиране и 
w е тегловият коефициент за прогнозната 3 

стойност по авторегресионния за прогнозиране. 
Чрез коригиране на прогнозните данни се 
постига допълнително ниво на сигурност и 
консервативност на оценката на публичното 
дружество. Получените осреднени стойности от 
прогнозните методи се коригират в зависимост 
от икономическата среда, която може да бъде 
нормална и кризисна. 

 Изготвянето на оценка за стойността в 
настоящия момент и прогнозна оценка за 
стойността на публичното дружество позволява 
на автора да извърши съпоставка на оценките и 
на база на тази съпоставка да направи 
предвиждане  за  перспективите  пред  
изменението на стойността на публичното 
дружество. На база направения преглед на 
финансовите теории според автора всяка ниска 
текуща оценка на публичното дружество, 
изготвена на база предложената методика, би 
довела до по-висока възвращаемост от акциите в 
бъдеще. Обратното, всяка висока оценка за 
стойността на публичното дружество 
неминуемо води със себе си риск от понижение 
на цената в бъдещ период и евентуална загуба на 
текущата стойност.

Съпоставянето на текущата и прогнозната 
оценка вследствие на икономическите теории в 
статията водят според автора до следните 
възможни варианти и логически заключения, 
представени в таблица 1.

 

w = 0.2, w = 0.7, където w е 2 3 1 

Модел за оценяване на публични дружества
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Логически погледнато, при ниска текуща 
оценка на публичното дружество, изготвена 
чрез методиката за оценка, предложена в 
настоящата статия, перспективите пред 
изменение на стойността биха могли да бъдат 
или неутрални, т.е. без промяна, или позитивни. 
Първият възможен сценарий при ниска текуща 
оценка би могъл да се сбъдне, ако дружеството 
не покаже подобрение на финансовото си 
състояние, като това би следвало да бъде 
предвидено от статистическите методи за 
прогноза и следователно прогнозната оценка 
също ще бъде ниска. Реализацията на втория 
възможен сценарий при ниска текуща оценка за 
стойността на публичното дружество би могла 
да настъпи при подобряване на финансовите 
резултати на дружеството и преодоляване на 
временните финансови затруднения. При 
оценка на прогнозната стойност временните 
финансови затруднения би следвало да бъдат 
идентифицирани благодарение на участието на 
осреднените стойности на финансовите 
коефициенти в методиката за оценка, 
предложена от автора, и вследствие на това 
прогнозната оценка на публичното дружество 
ще бъде по-висока от текущата.

При определяне на висока текуща оценка 
чрез методиката аналогично ниската прогнозна 
оценка предвещава спад в стойността и в 
бъдеще, който би могъл да бъде предизвикан от 
външни или вътрешни фактори. Високата 
прогнозна оценка в този случай според автора 
означава, че дружеството търпи бърз ръст и 
оперира в перспективна среда, но дори малки и 
краткотрайни влошавания на икономическата 
среда и резултата в бъдеще биха повлияли 
значително върху стойността на публичното 
дружество.

3. Приложение на авторския модел за 
оценка на публични дружества

Предложената методика е апробирана от 
автора върху публичното дружество „Топливо“ 
АД, като са използвани данни от финансовите 
отчети за периода 2003 – 2012 г. Първият етап от 
апробацията е извършен, като са дефинирани 
входните и резултативните лингвистични 
променливи съобразно фигура 1 и е извършено 
анкетиране на девет финансови експерти чрез 
двустъпков Делфи метод. След получаване на 
анкетните данни след втората стъпка те са 
о среднени ,  а  след  това  входните  и  
резултативните лингвистични променливи в 
методиката за оценка на стойността на публично 
дружество са представени с триъгълни и 
трапецовидни размити числа. Определянето на 
състоянията на логическите правила от типа 
„ако… то…“ в апробацията се извършва от 
инвестиционен съвет. Поотделно се дефинират 
състоянията на логическите правила за 
определяне на финансовата стабилност. На база 
на така определените правила и дефинирани 
лингвистични входящи и резултативни 
променливи с размити числа се извършва оценка 
за финансовата стабилност и стойността на 
„Топливо“ АД.

Стойностите на входните лингвистични 
променливи, които участват в определянето на 
финансовата стабилност на „Топливо“ АД, са 
изведени в таблица 2.

Текуща оценка за 
стойността на публичното 
дружество 

Прогнозна оценка за 
стойността на публичното 
дружество 

Перспективи пред 
изменението на 
стойността на публичното 
дружество 

Ниска Ниска Неутрални перспективи 

Ниска Висока Положителни перспективи 

Висока Ниска Негативни перспективи 

Висока Висока 
Неутрални перспективи с 
високо ниво на риск към 
негативни перспективи 

 
Таблица 1. Представяне на логическите заключения в зависимост 

от оценката за стойността на публичното дружество



19“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Таблица 2. Стойности на финансовите 
показатели на „Топливо“ АД при „оценка на 
финансовата стабилност“

При оценяването на ненулевите логически 
правила за оценка на финансовата стабилност 
отчитаме, че такива са две от логическите 
п р а в и л а .  А г р е г и р а н ат а  фу н к ц и я  н а  
принадлежност за резултативната лингвистична 
променлива  „оценка  на  финансовата  
стабилност„ след обединение на функциите на 
принадлежност за отделните ненулеви правила 
има вида от фигура 4.

Фигура 4:  Агрегирана функция на 
п р и н а д ле ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
финансовата стабилност“

След дефъзификация на функция на 
п р и н а д л е ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
финансовата стабилно ст“ получаваме 
дискретната стойност 0.302 като оценка за 
финансовата стабилност на „Топливо“ АД.

Стойностите на входните лингвистични 
променливи, които участват в определянето на 
стойността за „Топливо“ АД, имат стойности, 
представени в таблица 3.

Таблица 3. Стойности на финансовите 
показатели на „Топливо“ АД при „оценка на 
стойността“

При оценяването на ненулевите логически 
правила за оценка на стойността отчитаме, че 
има две правила, които имат ненулеви 
стойности.  Агрегираната функция на 
принадлежност за резултативната лингвистична 
променлива  „оценка  на  финансовата  
стабилност“ след обединение на функциите на 
принадлежност за отделните ненулеви правила 
е представена на фигура 5.

Фигура 5:  Агрегирана функция на 
п р и н а д ле ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
стойността“

След дефъзификация на функция на 
п р и н а д л е ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
стойността“ получаваме дискретната стойност 
0.773 като оценка за стойността на „Топливо“ 
АД. 

Прогнозираните стойности на финансовите 
показатели на „Топливо“ АД по всеки от 
методите за прогнозирана се представят в 
таблици 4 и 5.

Модел за оценяване на публични дружества
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Таблица 6. Таблица с претеглените прогнозни 
данни на финансовите показатели за определяне на 
финансовата стабилност на „Топливо“ АД

Таблица 7. Таблица с претеглените прогнозни 
данни на финансовите показатели за определяне на 
стойността на „Топливо” АД

Таблица 4. Таблица с прогнозни данни на финансовите показатели за определяне 
на финансовата стабилност на „Топливо“ АД изчислени по методите за прогнозиране

Таблица 5 Таблица с прогнозни данни на финансовите показатели за определяне 
на стойността на „Топливо“ АД изчислени по методите за прогнозиране

Осреднените стойности са представени в таблици 6 и 7.
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Прогнозната оценката за стойността на 
„Топливо“ АД в нормална икономическа среда 
се изготвя на база прогнозните стойности на 
в ход н и т е  л и н г в и с т и ч н и  п р ом е н л и в и  
представени в таблица 8.

Таблица 8. Стойности на финансовите 
показатели на „Топливо“ АД при оценка на 
финансовата стабилност

Oценяването на ненулевите логически 
правила за оценка на финансовата стабилност 
отчита, че има две такива правила. Агрегираната 
функция на принадлежност за резултативната 
лингвистична променлива след обединение на 
функциите на принадлежност за отделните 
ненулеви правила има вида от графика 6.

Графика 6: Агрегирана функция на 
п р и н а д ле ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
финансовата стабилност“

След дефъзификация на функция на 
п р и н а д л е ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
финансовата стабилно ст“ получаваме 
дискретната стойност 0.29 като оценка за 
финансовата стабилност на „Топливо“ АД.

Стойностите на входните лингвистични 
променливи, които участват в определянето на 
прогнозната стойност за „Топливо“ АД са 
изведени в таблица 9.

Таблица 9. Стойности на финансовите 
показатели на „Топливо“ АД при прогнозна 
оценка на стойността 

При оценяването на ненулевите логически 
правила за оценка на стойността отчитаме, че 
такова е едно правило, а агрегираната функция 
на  принадлежно ст за  резултативната  
лингвистична променлива „оценка на 
финансовата стабилност“ след обединение на 
функциите на принадлежност за отделните 
ненулеви правила има следния вид.

Фигура 7: Агрегирана функция на 
п р и н а д ле ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
стойността“

След дефъзификация на функция на 
п р и н а д л е ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
стойността“ получаваме дискретната стойност 
0.797 като оценка за стойността на „Топливо“ 
АД.

Прогнозна оценка за финансовата 
стабилност на публичното дружество в 
кризисна икономическа среда се извършва на 
база стойностите на входните лингвистични 
променливи, които участват в определянето на 
прогнозната финансовата стабилност на 
„Топливо“ АД и в кризисна икономическа среда 
имат стойности от таблица 10.

Модел за оценяване на публични дружества
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Таблица 10. Стойности на финансовите 
показатели на „Топливо“ АД при прогнозна 
оценка на финансовата стабилност в кризисна 
среда

При оценяването на ненулевите логически 
правила за оценка на финансовата стабилност 
отчитаме, че такива са две от правилата, а 
агрегираната функция на принадлежност за 
резултативната лингвистична променлива 
„оценка на стойността“ след обединение на 
функциите на принадлежност за отделните 
ненулеви правила има следния вид.

Фигура 8: Агрегирана функция на 
п р и н а д ле ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
финансовата стабилност“

След дефъзификация на функция на 
п р и н а д л е ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
финансовата стабилно ст“ получаваме 
дискретната стойност 0.289 като оценка за 
финансовата стабилност на „Топливо“ АД.

Изготвяне на прогнозна оценка за 
стойността на публичното дружество в кризисна 
икономическа среда се извършва на база 
стойностите на входните лингвистични 
променливи, които участват в определянето на 
прогнозната стойност за „Топливо“ АД и в 
кризисна икономическа среда имат стойности от 
таблица 11.

Таблица 11. Стойности на финансовите 
показатели на „Топливо“ АД при прогнозна оценка 
на стойността в кризисна икономическа среда

При оценяването на ненулевите логически 
правила за оценка на стойността отчитаме, че 
има едно логическо правило, като агрегираната 
функция на принадлежност за резултативната 
лингвистична променлива „оценка на 
финансовата стабилност“ след обединение на 
функциите на принадлежност за отделните 
ненулеви правила има вида от фигура 9.

Фигура 9. Агрегирана функция на 
п р и н а д ле ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
стойността“

След дефъзификация на функция на 
п р и н а д л е ж н о с т  н а  р е з у л т а т и в н а т а  
лингвистична променлива „оценка на 
стойността“ получаваме дискретната стойност 
0.797 като оценка за стойността на „Топливо“ 
АД.

Оценките на публичното дружество чрез 
прилагане на авторската методика са 
представени в таблица 12. Интересен е фактът, 
че прогнозните оценки за стойността в 
нормална и кризисна среда съвпадат, което 
според автора означава, че кризисната среда ще 
преобладава по време на прогнозния период.

Таблица 12. Текуща, прогнозна и прогнозна 
(в условия на кризисна среда) оценки за 
стойността на „Топливо“ АД чрез прилагане на 
методиката
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Вследствие на изложените в таблица 1 
данни авторът би могъл да направи извода, че 
перспективите пред възможно стта за  
повишаване на оценката са добри и в 
средносрочен план акциите на „Топливо“ АД ще 
повишат своята стойност, а оттук ще се повиши 
и оценката за стойността на дружеството. В 
качеството си на контролна процедура на своята 
методика авторът сравнява пазарните цени на 
акциите, регистрирани в системата на 
„Българската Фондова Борса – София“ АД и 
представени в таблица 13. Цените, които са 
взети за сравнение, са цени на затваряне към 
съответния период.

Таблица 13. Пазарни цени на акциите на 
„Топливо“ АД към 31/12/2012 и към 31/12/2013г.

Пазарната оценка на акциите на „Топливо“ 
АД за период от една година е нараснала от два 
лева на три лева и тридесет и шест стотинки, или 
е отбелязала повишение с 68%. В дългосрочен 
план цените на акциите на „Топливо“ АД ще 
търпят изменение, но на база оценките и 
изводите, направени от автора, би могъл да се 
направи изводът, че стойността на публичното 
дружество ще се покачва. Регистрираното 
изменение на цената за период от една година е 
потвърждение за верността на тезите и моделите 
в методиката за оценка на публично дружество.

Заключение

В настоящата статия е предложен авторски 
модел за оценка на публично дружество, 
базиран на размита логика. Съчетавайки в себе 
си опита на финансовите експерти и 
финансовите коефициенти, методът изготвя 
оценка за текущата стойност на публичното 
дружество, отчитаща неговите конкретни 
специфики. С помощта на математическото 
прогнозиране  моделът  предполага  и  
изготвянето на прогнозна оценка, чиито 
стойности се анализират и сравняват с цел 
прогнозиране на дългосрочното изменение на 
цената на акциите.

Въпреки че нормативната уредба 
регламентира използването на конкретно 
определени методи за оценка при конкретни 

корпоративни събития, процесът по извеждане и 
прилагане на нови модели за оценка на 
п у бл и ч н и  ком п а н и и  е  н е п р е к ъ с н ат.  
Приложението на новите модели е практически 
без ограничение, като приложението им е както 
за допълнителна оценка при корпоративни 
събития, така и при изработване на оценки с цел 
инвестиции, мениджърски оценки и други.
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I .  Е к и п н и т е  з а с е д а н и я  к а т о  
комуникационен механизъм

Екипните заседания са основен механизъм 
за обмен на информация в хода на изпълнение на 
проектните дейности.  

1.  Първи заседания на екипа – 
инструмент за стартиране на проекта

Формирането на екип от квалифицирани 
служители, които не са наясно защо са заедно, 
кой каква работа има да върши, кой какви 
умения притежава, кои са възможните 
препятствия и как ще изглежда успешният 
проект, много бързо може да доведе до провал 
на самия проект.

Въвеждане в проекта 

Първата среща на новосформирания екип е 
изключително необходима. Тя не само 
отбелязва официалното стартиране на проекта, 
но най-вече дава възможност на участниците да 
се запознаят един с друг, както и с целта на 
съвместната си дейност. Основният въпрос, 
който си задават присъстващите на заседанието 
е „Кой си ти и защо сме тук?”. Общо взето 
поведението на участниците е неспокойно, 
нетърпеливо, предпазливо, несигурно, 
резервирано,  напрегнато,  мълчаливо,  
изчакващо. Това напрежение и безпокойство е 
почти неизбежно и е обикновено свързано с 
множество аспекти, като: 

- лидерския стил на проектния мениджър – 
дали ще се държи авторитарно или по-скоро 
демократично; 

-  необходимостта от евентуално 
преместване – дали ще се наложи преместване 
в друг офис, сграда или по-далеч; 

- естеството на проекта - дали ще 
съвпадне със собственото им равнище на опит и 
професионални интереси; 

- последствията – дали ще получи работата 
по проекта признание в собствения им отдел, 
как ще се отрази върху шансовете им за 
повишение и върху възнагражденията им, как 
би се отразил един евентуален провал на 
проекта върху тяхната съдба; 

- справедливостта при разпределението на 
работата и възнагражденията – дали ще се 

Комуникациите в 
проектния екип

гл. ас. д-р Вяра Славянска
Бургаски свободен университет

Всеки успешен проект се реализира от 
екип, който комуникира. Комуникациите са в 
основата на изпълнението на задачите, 
вземането на решения, управлението на 
конфликтите и т.н. Вертикалните (йерархични) 
комуникации служат за възлагане на задачи и 
контролиране на тяхното изпълнение, а 
хоризонталните осигуряват координация в 
съвместните действия на участниците. Без 
ясни, директни и своевременни комуникации 
проектният екип би бил неспособен да открива 
и разрешава възникващите проблеми, да 
актуализира проектните графици, да събира и 
разпространява жизненоважна информация. По 
тази причина разнопосочните комуникационни 
процеси са много важни за успешното 
изпълнение на проекта и със сигурност тяхното 
блокиране винаги има фатални последици. 
Следователно ефективното управление на 
комуникациите е ключов ангажимент на 
проектния мениджър - от него се очаква да 
мотивира участниците да комуникират редовно 
помежду си и с него и да ги обучи да го правят 
добре. 

Проектните комуникации могат да приемат 
различни форми – формални или неформални, 
устни или писмени, структурирани или 
неструктурирани, и да се разпространяват чрез 
различни канали - лични срещи или групови 
заседания, вътрешна или външна електронна 
поща, социални мрежи, факс, телефон, уебсайт 
на проекта и т.н. [5] Всеки механизъм има 
своите предимства и е подходящ за конкретна 
ситуация. В светлината на изключителна 
значимост на комуникацията в проектния екип, 
настоящата статия е посветена на нейните 
различни форми - предназначение, предимства 
и недостатъци.   
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Комуникациите в проектния екип

промени трудовото им натоварване и 
заплащането и с колко;

- сигурността – дали работното им място в 
отдела ще се пази до тяхното завръщане след 
приключването на проекта, тоест каква ще е 
тяхната съдба, когато отделът им се научи да се 
справя и без тях; 

- чувството за изолация от трудовото 
ежедневие на отдела – дали ще се чувстват 
добре откъснати от естественото си и познато 
обкръжение;

- останалите участници в екипа – дали ще 
са достатъчно добронамерени като колеги и 
квалифицирани като специалисти; 

- професионалното развитие – дали и как 
ще се справят с промените, настъпили в 
основната им професионална област по време 
на участието им в проекта;

-  к а р и е р а т а  –  ко й  щ е  о ц е н я ва  
представянето им в проекта, как и дали ще бъде 
осведомяван функционалният им мениджър за 
тези оценки, кой ще взема решенията за тяхната 
кариера и повишение и т.н. [6]

Колкото по-бързо се преодолее състоянието 
на напрежение, толкова по-рано екипът ще се 
фокусира върху нуждите на проекта. 

Твърде възможно е участниците да не знаят 
в какво точно участват или да имат съвсем 
различни представи за самия проект. Когато не 
са наясно с цялото и в хода на проектните 
дейности им се възлага една или друга задача, те 
няма да могат да я обвържат логически с 
останалите. Няма да знаят въобще кой участва в 
проекта и кой каква работа ще трябва да 
свърши. По тази причина е от изключителна 
в а ж н о с т  д а  с е  и з я с н я т  в и з и я т а  и  
съображенията, налагащи изпълнението на 
проекта, както и да се конкретизират неговата 
цел, ценност, полезност и принос за 
корпоративната стратегия. При това е крайно 
недостатъчно и недопустимо целта на проекта 
да бъде представена с едно изречение – 
например с кратката формулировка, с която е 
била одобрена от висшия мениджмънт. Дори 
ръководителят да не е участвал във 
формулирането на проектната цел, той при 
всички случаи е достатъчно запознат с 
основния замисъл. Все пак, в случай че не е в 
течение на подробностите, препоръчително е 
на тази среща да присъства и представител на 
висшето ръководство, който е по-добре 

запознат с проектното предложение. Освен 
всичко друго, неговото присъствие подава 
видим сигнал за подкрепата, която проектът 
получава от организацията. Това създава на 
присъстващите чувство за участие в нещо 
значимо. 

Основната задача на проектния мениджър е 
да създаде усещане за комфорт в групата, 
чувство за принадлежност и бързо да се справи 
с колебанията и страховете на присъстващите. 
Това би трябвало да включва също така лично 
представяне на отделните участници на 
останалите, както и конкретния им принос 
(знания и умения) за успеха на проекта. Всеки 
член на екипа трябва да напусне това заседание 
отлично информиран относно

- целта на проекта;
- личната му роля в постигането на тази 

цел;
- способностите и очакваните резултати 

от всички останали членове;
- необходимата информация и ресурси; 
- възможните препятствия пред успеха на 

проекта и наличните ресурси за тяхното 
преодоляване;

- вътрешните ограничения, наложени от 
бюджета, персонала, процесите и политиките 
[1]. 

 Създаване на организация за работа – 
възлагане на роли и отговорности 

Следващата среща (или поредица от срещи) 
на екипа има друга важна функция, а именно - 
организиране на изпълнението. Това е по 
същество предварителния контрол на 
проектните дейности, който се реализира преди 
фактическото начало на проекта. Той фиксира 
параметрите, които ще бъдат контролирани и 
критериите, които ще бъдат използвани за 
оценяване на прогреса. 

Въпреки че участниците вече са наясно с 
общата цел на проекта, те все още знаят много 
малко за конкретните си ангажименти и 
отговорности. Така че е необходим известен 
период за изясняване на ролите и ориентация в 
поставените задачи. На това заседание се 
поставят основите за бъдещото функциониране 
н а  е к и п а .  И з го т в я  с е  с в о е о б р а з н а  
„конституция”, която уточнява правилата на 
груповата дейност. В тази връзка е необходимо:

:
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- да се дефинират всички дейности, 
необходими за изпълнението на проектните 
цели; 

- да се изготви времеви график; 
- да се определят стандартите за 

качество на продукта или услугата, който ще 
бъде създаден в резултат на изпълнението на 
проекта; 

- да се направи списък с необходимите 
ресурси; 

- да се разработи структура на 
проектните задачи и да се разпределят 
техническите и екипните роли според личната 
квалификация, нагласа и предпочитания на 
участниците; 

- точно да се дефинират ролята, задачите 
и очакваните резултати от всеки член;

- да бъдат определени правилата, 
процедурите и нормите на поведение - 
моделите на взаимодействие, комуникиране, 
управление на конфликтите и т.н.; 

- да се разработи документация по 
оперативното изпълнение на проекта [2]. 

Всичко това би могло да бъде извършено 
самостоятелно от проектния мениджър, но е 
препоръчително да участват и останалите. Това 
има няколко предимства. От една страна, 
съвместното определяне на правилата 
повишава шанса за тяхното спазване в бъдеще. 
Участието на членовете повишава тяхната 
отговорност, защото вземат решения за 
собствената си дейност. От друга страна им дава 
самочувствието, че техните знания и умения са 
оценени от ръководителя. А освен това им 
осигурява точна информация за това, което 
става и което предстои. 

2. Периодични заседания на екипа – 
инструмент за управление на проекта

Периодичните заседания на екипа са важен 
инструмент за управление на проектните 
дейности. Те изпълняват множество важни 
функции, основните сред които са: възлагане на 
текущи задачи и отчитане на тяхното 
изпълнение, вземане на решения и разрешаване 
на възникващи проблеми.

Контролни функции на заседанието
Проектният мениджър носи отговорност за 

изпълнението на проектния план. Планът е от 
критично значение за проекта, но всъщност 

начинът, по който се контролира неговото 
изпълнение определя дали проектът ще успее. 
По тази причина непрекъснатият контрол е 
толкова важен. Независимо колко внимателно и 
подробно е разработен плана на проекта, в хода 
на неговото изпълнение винаги се появяват 
случайни въздействия. Някои от проблемите са 
до известна степен предвидими и очаквани, а 
други възникват изненадващо (например, някой 
се разболява и се налага да отсъства 
продължително време). Предвиждането на 
проблемите зависи от опита на мениджъра и 
най-вече от способността му да идентифицира 
симптомите. В тази връзка е необходимо 
постоянно да следи въздействието на текущите 
дейности върху изпълнението на проектния 
график и бюджета и да регистрира всяко 
надхвърляне на времето или разходите, 
изчерпване на ресурсите, възникващи 
конфликти и т.н. Това му помага да предвижда и 
своевременно да решава проблемните ситуации. 

За да следи влиянието на множеството 
фактори е необходимо проектният мениджър да 
изгради, внедри и поддържа ефективна система 
за вътрешен контрол. Нейното предназначение 
е да доставя пълна и обективна информация за 
състоянието и хода на целия проект, за 
движението на планираните дейности във 
времето, за използването на ресурсите и т.н. [3] 
Макар и не единствен, екипните заседания са 
важен инструмент за контрол. Там се извършва 
текуща проверка на работата на проектния 
екип, обсъждане на възникналите проблеми и 
с е  ф о р м у л и р а т  п р е д л о ж е н и я  з а  
у с ъ в ъ р ш е н с т в а н е  н а  р а б о т а т а ,  
предотвратяващи отклонения от набелязания 
план. Основните наблюдавани параметри са 
времетраене, обем и стойност на работата, като 
повишено внимание получават отклоненията от 
графика на проекта, промяната в качеството и 
изразходването на бюджета. Неразрешените 
проблеми ексалират, стават още по-сериозни и 
пораждат други проблеми. Освен това, 
екипните заседания като елемент на 
контролната система осигуряват регулярна 
обратна връзка на самите изпълнители доколко 
се справят със своята работа и какво е 
необходимо да подобрят в своето изпълнение. 
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Вземане на решения и разрешаване на 
проблеми

Екипните заседания са арена за решаване 
на възникващите проблеми. Класическият 
модел за разрешаване на проблеми включва 
следните стъпки [4]: 

1) дефиниране на проблема - членовете на 
екипа се опитват да формулират и дефинират 
проблема, както и желаните резултати, към 
които се стремят;

2) събиране на необходимата информация - 
екипът идентифицира и конкретизира 
информацията, която ще бъде необходима за по-
нататъшното анализиране на проблема, и 
осигурява основа, върху която могат да се 
формулират възможни решения;

3) генериране на идеи - тази стъпка 
обикновено започва с мозъчна атака, чрез която 
екипът идентифицира колкото е възможно 
повече алтернативни решения. Това е етап на 
нестандартно мислене и търсене на креативни и 
иновативни подходи. Идеите провокират нови 
идеи, докато екипът изчерпи своята творческа 
енергия; 

4) оценяване и степенуване на идеите - тук 
списъкът с възможни варианти се редуцира до 
едно или две практически приложими решения. 
Разработват се критерии за избор на най-
добрата идея чрез оценяване на предимствата и 
недостатъците на всяка; 

5) разработване на план за реализация - 
след вземане на решението се съставя план за 
неговата реализация.

Вземането на решения и разрешаването на 
проблеми са принципно тясно свързани - 
разрешаването на проблеми не може да се 
осъществи без да се вземат някакви решения. В 
същото време обаче, вземането на решения 
може да се осъществява и извън контекста на 
разрешаването на проблеми - то присъства в 
живота на целия проект. Решенията са свързани 
с обхвата на проекта (Какво трябва да се 
направи и къде?), качеството (Колко добре 
трябва да бъде свършено?), графика (Кога 
трябва да бъде свършено и в каква 
последователност?), бюджета (Колко ще 
струва?), риска (Каква е несигурността?), 
човешките ресурси (Кой трябва да свърши 
работата?), организацията (Как хората трябва 
да бъдат организирани?), комуникациите и 

контрола (Как ще се разбере дали работата е 
свършена?) и т.н. 

Един рационален процес на вземане на 
решение включва следните фази [9]:

1) дефиниране на ситуацията - тук се 
търсят причините, поради които ситуацията е 
п р о б л е м а т и ч н а ,  п о с л е д с т в и я т а  о т  
нерешаването на проблема, както и засегнатите 
лица;

2) генериране на решения - целта е да се 
формулира максимален брой алтернативи; 

3) идеи за действие - формулиране на 
критерии за оценяване на алтернативите,  
степенуване, идентифициране на най-
подходящите решения и избор на най-доброто; 

4) план за действие - подготовка на плана за 
реализация на решението, избиране на 
отговорници и определяне на срокове за 
изпълнение;

5) реализация на решението - практическа 
реализация;

6) оценяване на резултата и процеса - 
оценяват се резултатите и ефективността на 
решението. Ако очакваните резултати не са 
достигнати, вероятно ще бъде необходим нов 
цикъл.

Екипът включва разнородни личности, 
всяка от които има различен тип мислене и 
гледна точка - някои са преобладаващо 
ориентирани към фактите и детайлите, а други 
се интересуват повече от визията и резултатите. 
Въпреки че често разнообразието може да 
породи разногласия, то определено подобрява 
качеството на решението, защото всеки го гледа 
от различен ъгъл. При колективното вземане на 
решения трябва да се спазват някои основни 
правила: 

- проблемът не бива да се счита за решен, 
докато не се дискутират всички възможни 
варианти за неговото решаване;

-  и н т е н з и в н ат а  м е ж д ул и ч н о с т н а  
комуникация е в основата на процеса, при това 
фокусирана върху самия проблем, а не върху 
личността, която дава предложението;

- целта винаги трябва да бъде най-доброто 
решение, а не първото донякъде приемливо за 
момента решение;

- сложните проблеми изискват сложни 
решения, а те не идват веднага, следователно 
вероятно ще са необходими множество опити;

- всички трябва да се чувстват ангажирани с 

Комуникациите в проектния екип



28 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

решаването на проблема и да дават своя принос, 
дори и тези които не са директно засегнати от 
него  (понякога  именно страничните  
наблюдатели имат по-ясно виждане);

- решенията не бива да се оценяват, 
коментират и обсъждат (вербално или 
невербално) в хода на тяхното последователно 
представяне.

 
3. Последно заседание на екипа – 

инструмент за приключване на 
проекта

Последното заседание има много важно 
предназначение. Една от неговите функции е да 
осъществи заключителен контрол върху 
изпълнението на проекта - да предостави 
информация, необходима за подобряване на 
е ф е к т и в н о с т т а  п р и  п л а н и р а н е т о  и  
изпълнението на аналогични проекти в бъдеще.

Но тази среща има и друго важно 
предназначение. Обикновено след одобряване 
на резултатите от проекта участниците си 
задават въпроси като  „Свършихме ли вече? 
Това ли беше? Какво ще правим сега?” От една 
страна е много важно екипът да види как 
функционира продукта, който е създал, за да се 
гордее с ползите от него. От друга страна е 
необходимо да получи полагащото му се 
признание под различни форми. Трябва да се 
има предвид, че е твърде възможно да възникне 
чувството на известна загуба, тъй като за екипа 
става трудно да се раздели със своето 
„творение” (освен в случаите, когато 
участниците нямат търпение да се отърват от 
проект, който през цялото време им е бил 
неприятен). Според психолозите подобна 
несигурност и емоционални сътресения са 
неизбежни [7]. По тази причина е важно да се 
отдели достатъчно време и внимание на 
своеобразното ритуално разформиране на 
екипа – някаква церемония, с която да се 
отбележи края на проекта. Това ще повиши 
удовлетвореността на участниците, тяхната 
позитивна нагласа към екипната работа и 
мотивацията им да работят по бъдещи проекти 
със същия или с друг проектен мениджър и 
екип. Освен това ще се подпомогне прехода им 
към нов тип взаимоотношения.  

4 .  Фактори  за  ефективност  на  
заседанията

Заседанията често пораждат у хората 
негативни чувства, в резултат на което те се 
опитват да ги избягват. Това затруднява 
управлението на проектното изпълнение, 
особено когато системно отсъстват ключови 
участници. Причините за тази ситуация 
обикновено са свързани с лошата организация 
на заседанията, която наистина ги превръща в 
безкрайно проточващо се, отегчително и 
безполезно събитие, отнемащо от ценното 
време за работа. 

Хората оценяват най-високо честите кратки 
и  е ф е к т и в н и  с р е щ и .  Р а з б и р а  с е  
п р е д н а з н ач е н и е т о ,  с ъ д ъ р ж а н и е т о  и  
периодичността на заседанията зависят преди 
всичко от информационните потребности на 
проекта. Но въпреки това съществуват някои 
общи принципи, чието спазване има силно 
препоръчителен характер:

1) ясни цели - първото условие за 
ефективност на заседанието е наличието на 
ясно определена цел. Абсолютно недостатъчно 
е да се разчита на някаква обща идея и да се 
о р г а н и з и р а т  з а с е д а н и я  с  „ о б щ о  
предназначение” - това неизбежно създава 
впечатление за чисто формално отношение, 
безцелност и хаотичност, което наистина губи 
времето на хората. Същинската цел трябва да 
бъде решаването на някакъв проблем. 
С л е д о в ат е л н о  п р е д н а з н ач е н и е т о  н а  
заседанието е да предостави време и място, 
където да се поставят проблемите, да се 
дискутират и разрешат с участието на всички 
ключови членове на екипа; 

2) разумна продължителност - важно е да 
се започне и приключи точно навреме. Освен 
това човешкото внимание не може да бъде 
поддържано фокусирано безкрайно дълго, 
затова заседанието трябва да бъде кратко и 
стегнато и е препоръчително да продължава 
между 30 и 45 минути (разбира се, има 
множество примери за ефективни 20-минутни 
заседания) [5]. Най-лесният начин да се овладее 
продължителността е като се състави дневен 
ред, който стриктно се съблюдава без да се 
допускат значителни отклонения или 
„отплесвания”. Уместно е възникващите 
въпроси, които не са включени в дневния ред, да 
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бъдат отложени за следващи заседания. 
Нежелателно е в дневния ред да се включват 
твърде много въпроси - хоризонтът за дискусия 
трябва да бъдат дейностите, извършени през 
периода от последното заседание и предстоящи 
да бъдат извършени до следващото заседание, а 
не да се обсъжда целия проект; 

3) целесъобразна честота - честотата на 
з а с е д а н и я т а  з а в и с и  о т  т и п а  и  
продължителността на проекта. Един сложен 
проект (като построяване на кораб или 
релокализиране на цял организационен отдел, 
например) може да изисква заседания два пъти 
седмично. В същото време за по-простите 
проекти може да са достатъчни профилактични 
срещи веднъж на две седмици. От една страна, 
определено е целесъобразно да се провеждат 
заседания при приключване на някаква част или 
важно събитие в проекта. От друга страна, 
регулярното им провеждане позволява на 
хората предвидимост. Но също така е напълно 
допустимо да се свика заседание при 
възникване на някакъв неочакван проблем, 
дори да е в деня след регулярно проведеното 
заседание; 

4) подходящо място на провеждане - 
препоръчително е екипът да заседава на едно и 
също място (освен ако не е по-удачно то 
периодично да се променя). Необходимо е 
помещението  да  бъде  оборудвано  с  
н е о бход и м и т е  т ех н и ч е с к и  с р ед с т ва ,  
приветливо, достатъчно изолирано от шум и 
други дразнители, както и лесно достъпно за 
всички. Пропускът да осигури удобно 
помещение представя мениджъра като 
неорганизиран и несериозен, което предава 
съответното послание относно важността на 
самото заседание и демотивира екипа за 
пълноценно участие в него; 

5) достатъчна присъственост (кворум) - 
заседанието е напълно безполезно, ако 
отсъстват множество проектни участници, 
особено някои от основните. В същото време, 
ако присъстват твърде много хора, то също 
става неефективно. Затова е необходимо да 
участват само хората, които са от съществено 
значение за въпросите, които ще бъдат 
разглеждани - тези, които носят директна 
отговорност за дискутираните задачи или 
дейности, включени в дневния ред. Проблемите 
се решават най-ефективно от групи, включващи 

между 2 и 5 участници, в зависимост от тяхната 
сложност. Големите заседания са по-подходящи 
за разпространение или събиране на 
информация;

6) предварителна подготовка - проектният 
мениджър трябва да определи целта на 
заседанието, да формулира дневния ред и да ги 
изпрати на всички участници поне един ден 
предварително. Това ще им предостави 
възможност да подготвят информацията, от 
която ще имат нужда; 

7) ясна отговорност - всеки участник 
трябва да напусне заседанието с яснота по два 
въпроса: какво е решено на заседанието и за 
какви дейности той носи лична отговорност. 
Затова в края винаги е необходимо да се 
обобщава какви решения са взети, както и 
имената на отговорниците за тяхното 
реализиране.  

II. Междуличностните комуникации в 
проектния екип

Екипните заседания са важни, но те не са 
единствения комуникационен механизъм в 
проекта. От една страна, заседанията са удачни 
за отчитане общия статус на проекта, но 
задачите и докладите на отделните членове е 
възможно и дори препоръчително да се 
предават чрез множество канали. От друга 
страна, тъй като се провеждат сравнително 
рядко, това оставя на скритите проблеми 
достатъчно време да се развият, преди да бъдат 
открити. Ако проектният мениджър чака 
проблемите да възникнат и да му бъдат 
докладвани на следващото насрочено 
заседание, решенията могат да се окажат твърде 
скъпи, ако не и безвъзвратно закъснели. 
Колкото по-рано се идентифицира един 
проблем, толкова по-малък ще бъде и по-малко 
ресурси ще изисква за своето решаване. По тази 
причина е необходим постоянен контрол, 
осъществяван чрез различни форми на 
междуличностна комуникация. Освен това, 
трябва да се има предвид, че основната част от 
значимата информация се обменя по 
н е ф о рма л е н  и  н е п л а н и р а н  н ач и н  –  
неофициални разговори относно някакъв 
проблем по коридорите, в асансьорите, по 
време на обяда, на опашката за кафе и т.н. Освен 
че е по-бърза и гъвкава, тази форма на 

Комуникациите в проектния екип



30 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

комуникация спестява притеснението от 
говоренето пред публика, което е присъщо 
почти на всеки.

За да открива потенциалните проблеми, 
преди те да го открият (което със сигурност ще 
стане), проектният мениджър трябва да прави 
всичко възможно да контактува с членовете на 
екипа – да събира информация от първа ръка, да 
изисква чести отчети, да следи равнището им на 
стрес, да ги насърчава да споделят грижите и 
притесненията си, да ги разпитва, да слуша 
внимателно и да наблюдава поведението им, 
докато му отговарят, да преглежда редовно 
съобщенията си и да им отговаря, да свиква 
спешни мини-задседания за вземане на бързи 
решения при необходимост. За да насърчи 
комуникациите в екипа той трябва да е наясно 
каква среда да създаде и кога какви 
комуникационни средства да използва.

В ъ п р е к и  ма с о вото  н а вл и з а н е  н а  
електронните съобщения в трудовото и личното 
ежедневие, съществените проблеми всъщност 
никога не бива и не могат да се решават в 
Интернет пространството. Обикновено 
комуникации „лице в лице” са подходящи за 
началните етапи на проекта, по време на силно 
стресови ситуации или към края на проекта. 
Аналогично, когато проектът върви добре и 
хората се чувстват комфортно в своето 
с ъ т руд н и ч е с т в о ,  д ру г и т е  ф о рм и  н а  
комуникация стават по-ефективни. 

1. Комуникационни стилове в екипа

Комуникацията не е никак лесен процес и 
по тази причина се нуждае от „меки” умения, а 
те трудно се овладяват чрез формални форми на 
обучение. Участниците в проекта често идват 
от различни отдели и не се познават помежду 
си, тясно специализирани са и обикновено 
предпочитат да контактуват с хора от същата 
професионална област, по различен начин 
изразяват идеите си и не са напълно наясно със 
сложните  взаимозависимо сти  между 
проектните задачи. Затова е нормално да имат 
трудности в общуването. Всъщност, предвид 
различията в комуникационните стилове, 
персоналностите, предпочитанията към 
определен тип комуникационни средства, 
професионалната област и трудовия опит, цяло 
чудо е че изобщо успяват да комуникират 

помежду си. 
Хората са различно склонни да споделят 

възникващите в работата им проблеми. Някои 
типове личности могат да причинят истинско 
бедствие в проекта [5]:

- оптимисти – те винаги вярват, че всичко 
ще върви по план или дори още по-добре, 
защото имат късмет в живота. Сблъсквайки се с 
някакъв проблем, те са убедени че могат да се 
погрижат за него, когато му дойде времето. 
Когато осъзнаят, че това е невъзможно, 
обикновено вече е твърде късно;

- щрауси – когато възникне някакъв 
проблем, те просто скриват главата си в пясъка и 
очакват да отмине от само себе си. Разбирайки 
че това е невъзможно, те се втурват да го 
съобщават на проектния мениджър, но вече е 
много късно за реакция;

- мачовци – те винаги предпочитат сами да 
се борят с проблема, дори и да „умрат” в тази 
битка. Когато накрая с неохота потърсят помощ, 
проблемът вече е извън контрол;

- страхливци – те не са склонни да споделят 
каквито и да било проблеми, за да избегнат 
евентуални конфронтации. Изчакват проблемът 
да стане твърде очевиден, така че някой друг да 
го забележи и постави за разглеждане, но уви – 
отново е ужасно късно за неговото решаване.

То в а  ч е  н я ко и  х о р а  и з гл е ж д а т  
некомуникативни далеч не означава, че 
наистина нямат желание за общуване и 
сътрудничество. Просто е възможно да не 
желаят да комуникират по начина, който им 
налага проектния мениджър и категорично да 
о т к а з в а т  д а  и з п о л з в а т  о п р е д е л е н о  
комуникационно средство, дори когато това 
може да им създаде сериозен проблем. Хората 
се различават в зависимост от стиловете си на 
комуникиране. Някои предпочитат да 
разговарят и да обменят идеи в личен контакт с 
останалите – за тях попълването на формуляри 
или писането на отчети е много трудно, 
отегчително и дразнещо. Други обичат да 
пишат доклади и за тях вербалната 
комуникация по време на груповите заседания е 
просто загуба на време. Така че един от 
начините проектният мениджър да стимулира 
участниците да комуникират с него и помежду 
си, е като им позволи да го правят посредством 
стила, който най-много им допада. Хората са 
склонни да изпращат своите съобщения по 
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начина, по който предпочитат и да ги получават 
[8]: 

1) читател - тези личности предпочитат да 
изпращат писмени съобщения и очакват 
отговор също чрез писма, имейли, доклади, 
съобщения, бележки, отчети, презентации и т.н. 
Обичат да четат и внимателно да обмислят 
нещата, а не да разчитат на други по-кратки и 
бързи, но по-неточни методи. Предимствата на 
този стил са свързани с възможността детайлно 
да се обяснят сложни идеи или да се представят 
големи обеми от цифрови данни, да се запазят за 
по-късно преразглеждане или за повторно 
изпращане. Така се гарантира и по-голяма 
достоверност на информацията. Възможните 
недостатъци са свързани с това, че в 
отсъствието на невербалните символи 
съществува вероятност от неразбиране на 
общата идея и смисъла на посланието. Изисква 
се по-голямо внимание към избора на думи, 
граматическите и пунктуационни правила. 
Възможно е да се допусне правописна грешка, 
която да се окаже фатална за смисъла на 
съобщението. Освен това при хора, които не 
харесват писмената комуникация, може да е 
наложителен последващ визуален контакт. 

2) слушател - тази личност предпочита 
краткия стил на телефонната комуникация и 
тази лице в лице (включително по време на 
групови заседания). По-добре запомня това, 
което е чула, отколкото което е прочела. Тъй 
като по-добре възприема информацията по този 
начин, склонна е и да я изпраща вербално. 
Предимства: бързата обратна връзка по време 
на комуникацията в реално време и 
възможността изпращачът да адаптира 
съобщението, ако усети че не е правилно 
интерпретирано. Недостатъци: риск от грешка 
или забравяне на важни факти, лоши умения за 
слушане.  

3) обменящ - тази личност търси истински 
диалог и мисли задълбочено, докато говори. 
Постоянно обработва мисловно и вербално 
информацията, за да разбере ясно съобщението. 
Търси идеите на отсрещната страна преди да 
вземе решение. Предпочита социалните мрежи 
в Интернет, конференциите и заседанията. 
О с н о в н ото  п р ед и м с т во  е  а кт и в н ат а  
ангажираност и на двете страни, про което 
обратната връзка е мигновена. Недостатъци: 
разговорът може да излезе от контрол и да се 

обезсмисли, ако изпращачът не е достатъчно 
умел да поддържа фокуса върху целта. Освен 
това, непрекъснато обработвайки информация, 
слушателят може да пропусне края на 
изречението на отсрещната страна. Липсва 
документално доказателство за комуникацията. 

4) хиперактивен - тази личност има нужда 
непрекъснато да се движи и да обикаля, за да 
мисли. Малко вероятно е да седне и 
продължително време да попълва безкрайни 
отчетни форми, независимо колко важни са за 
проектната работа. Предимства: мисли добре 
докато е в движение, бързо обработва 
информация и генерира идеи. Лесно 
комуникира с други, придружавайки ги на 
разходка или по време на някаква друга 
физическа дейност. Недостатъци: нетърпелив е 
по време на заседания, често се разхожда, става 
и сяда, което разсейва останалите. Не може 
ефективно да обработва информация, ако му се 
наложи да стои в покой продължително време.

5) реалист - обича да показва и да му бъде 
показвано, докато получава съобщения. 
Например, хората с техническо (инженерно) 
мислене предпочитат конкретните, а не 
абстрактните неща и възприемат по-лесно 
предмети, отколкото идеи. Предпочитат да 
демонстрират реалния проблем, отколкото да го 
описват устно или писмено. Предимства: лесно 
схващат една идея, ако имат възможност да я 
„пипнат” и проверят, а не само да гледат. Това 
им помага да осмислят една абстрактна 
концепция. Негативи: при липса на възможност 
да се включат в някакво физическо действие, те 
не могат да схванат смисъла на съобщението.

6) наблюдател - предпочита чертежи, 
с к и ц и ,  г р а ф и к и ,  с н и м к и ,  к л и п о в е ,  
мултимедийни презентации, диаграми и 
модели. Извлича смисъл от графично 
представените неща и трудно възприема думите. 
Предимства: графиките могат да бъдат добър 
заместител на думите и да улеснят предаването 
и получаването на съобщението. Дори могат да 
бъдат по-ясни в сравнение с думите. 
Недостатъци: тези хора трудно  разбират 
вербалните символи - единственият начин да ги 
възприемат е ако са изписани в графични форми.

Комуникациите в проектния екип
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2. Комуникацията като средство за 
възлагане на задачи  

Управлението на комуникационните 
процеси изисква успешно изпълнение на две 
основни роли - изпращач и получател на 
съобщения. Когато възлага задачи на 
участниците и им осигурява обратна връзка за 
тяхното изпълнение, проектният мениджър 
влиза в ролята на „изпращач” на съобщения. 
Твърде често той е убеден, че е съобщил 
достатъчно ясно своите инструкции, но въпреки 
това задачата остава неизпълнена или поне не с 
нужното качество и в указания срок. Това 
нерядко се дължи на комуникационни 
проблеми. Независимо дали проектният 
мениджър възлага задачата в хода на личен 
разговор, чрез имейл или официална заповед, 
количеството смислена информация, което 
реално достига до служителя, се оказва много 
малко. Тоест налице е разминаване между 
оригиналното съобщение на изпращача и 
възприетото от получателя съобщение.

 Множество фактори влияят върху процеса 
на изпращане на съобщения и тяхното 
познаване предоставя възможност за 
подобряване на комуникацията [11]: 

1) ясна цел на съобщението - хората не биха 
реагирали на съобщение, чийто смисъл не 
разбират или не възприемат като значителен. 
Целта на съобщението е да стимулира 
изпълнението на някаква задача. Тя трябва да 
бъде достатъчно ясна, конкретна и представена 
в началото на съобщението, независимо дали е 
устно или писмено. Следователно проектният 
мениджър трябва внимателно да обмисли какво 
иска да каже или напише, след което да стартира 
комуникацията. Многословието и хаотичните 
реплики не създават впечатления за важност и 
спешност, а напротив - често демонстрират 
неорганизираност и некомпетентност. Това 
съвсем естествено води до подценяване на 
възложената задача от страна на проектния 
участник;

2) подходящ стил  - техническите 
специалисти (особено инженери и компютърни 
програмисти) използват множество тясно 
специализирани понятия и абревиатури, които 
обаче имат някакъв смисъл само за хора от 
тяхната област. Специализираният жаргон е 
полезен в групи с обща професионална 

квалификация, тъй като може да повиши 
правдоподобността и разбирането между 
комуникаторите. Но проектният мениджър не 
може да очаква от всички членове на екипа да 
разбират както техническия жаргон, така и 
термини от  про ектния  мениджмънт.  
Следователно е необходимо да опростява своя 
език и да го приспособява към аудиторията, 
абсолютно избягвайки всякаква терминология, 
която не е част от ежедневния речник на 
реципиента. В противен случай не може да 
очаква задачата да бъде изпълнена;

3) езикова култура - масово електронните 
съобщения не се съобразяват с елементарните 
граматически и пунктуационни правила (пишат 
се само с малки букви, без точки и запетаи, със 
странни съкращения и абревиатури). Така 
проектният мениджър предава посланието 
„Толкова съм зает, че нямам време да натискам 
допълнителни клавиши или дори да прегледам 
съдържанието на съобщението”. Подобно 
нехайно отношение към личната работа 
демонстрира нехайство и към работата на 
останалите, което е нежелателно, обидно и в 
никакъв случай не създава мотивация за 
изпълнение на проектната задача;

4) подходяща интонация - голяма част от 
посланието на вербалното съобщение се 
предава не чрез неговото конкретно 
съдържание, а чрез тона, звученето, височината 
на гласа, ритъма на речта. Интонацията 
подсказва на отсрещната страна дали да приеме 
един коментар като шега, като обида или като 
искрен комплимент. Проектният мениджър не 
бива никога да си позволява да се държи 
агресивно, заплашително, оскърбително или 
унизително. От една страна това може да 
породи негативни чувства и нежелание за 
изпълнение на задачата. А от друга страна, 
комуникациите не бива да разрушават 
взаимоотношенията между хората – след 
приключването на проекта те ще продължат да 
бъдат колеги и е възможно един ден да си 
потрябват отново; 

5) подходящ език на тялото - напълно 
възможно е да се предаде съобщение без 
изобщо да се използват думи. Според някои 
експерти  неверба лнат а  комуникация  
(облеклото, походката, позата на тялото, 
контактът с очите, изражението на лицето, 
ръкостискането и т.н.) носи между 75 и 90% от 
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съдържанието на едно съобщение;
6) подходяща физическа дистанция - 

ф и з и ч е с кат а  д и с т а н ц и я  о п р ед е л е н о  
възпрепятства ефективната комуникация. 
Колкото  по-отда лечени  с а  хорат а  в  
пространството, толкова по-вероятно е да 
възникне неразбиране. Комуникацията лице в 
лице има редица предимства: 

- дава повече власт на мениджъра да 
насърчи комуникацията с отсрещната страна - 
на практика не й оставя друг избор; 

- стимулира съгласието – хората се 
съгласяват по-лесно в сравнение с телефонната 
или писмената комуникация; 

- стимулира искреността - по-трудно се 
лъже в лицето; 

- показва уважение и желание за 
комуникиране с другата страна - безличието на 
телефонния разговор може да породи 
съпротивление, особено ако получателят 
предпочита лична среща и приема телефонното 
обаждане като обида.

Една от причините, поради които 
мероприятията извън работното място (т.нар. 
уъркшопове или тиймбилдинги) подпомагат 
подобряването на комуникациите е, че 
физическите бариери изчезват около масата за 
обяд или в бара вечерта. Скъсяването на 
физическата дистанция обаче невинаги е 
желано от реципиента на съобщението. От една 
страна, някои хора предпочитат да използват 
телефона именно за да създадат дистанция - 
стеснителните хора или тези, които се чувстват 
некомфортно в директен личен разговор, са 
всъщност „по-отворени”, когато говорят по 
телефона заради анонимността, която създава. 
От друга страна, някои хора се нуждаят от 
повече лично пространство и прекаленото им 
доближаване от събеседника ги кара да се 
чувстват заплашени или предизвикани.

3. Комуникацията като средство за 
контрол 

Когато проектният мениджър контролира 
изпълнението на задачите чрез устни или 
писмени отчети и доклади от участниците, той 
влиза в ролята на „получател” на информация. 
Ръководителят би искал да е в течение на 
всичко, което става по проекта и в екипа, тъй 
като носи отговорност за успешното му 

изпълнение. Проблемът е, че подчинените 
никога не му съобщават всичко (а обикновено и 
той прави така). Очевидно за да събере 
информация от членове, които не са склонни да 
комуникират, самият той трябва да бъде 
изключителен комуникатор.

Често проектният мениджър получава 
информация за изпълнението на задачите и за 
възникващите проблеми чрез разговори лице в 
лице. За целта е необходимо да бъде отличен 
слушател. Ефективното слушане изисква 
спазване на някои основни принципи [10]:

1) поддържане на фокус и концентрация - 
докато слушат, повечето хора се лутат между 
различни мисли, които нямат нищо общо с това, 
което се коментира (например, някакви лични 
тревоги или грижи). Въпреки че демонстрират 
утвърдителни жестове, в същото време 
мисловно се ангажират съвсем малко. Това има и 
чисто физиологично обяснение - съзнанието 
функционира на много по-висока скорост в 
сравнение с говоренето или четенето, което 
освобождава време за разсейване с други неща, 
включително за подготвяне на предстоящия 
отговор. Добрите слушатели се фокусират върху 
важността на съобщението с желанието да 
научат колкото е възможно повече от отсрещната 
страна. Необходимо е проектният мениджър да 
минимизира всички разсейващи фактори, да не 
мисли за пропуски или възражения, а да се 
опитва наистина да разбере и да анализира 
идеята и целта на говорещия; 

2) демонстриране на интерес - необходимо 
е да покаже на отсрещната страна голямото си 
желание да чуе съобщението. Израженията на 
лицето и жестовете на тялото могат да бъдат 
изключително красноречиви - например, 
скръстването на ръцете, гледането встрани, към 
тавана или през прозореца, барабаненето с 
пръсти, драскането с химикалка и др. показват 
липса на интерес и апатия. Това едва ли може да 
предразположи говорещия към продължаване 
на разговора;

3)  търпение  -  добрият  слушател  
демонстрира толерантност и търпение към това, 
което другия се опитва да каже. Възможно е 
отсрещната страна да не е подготвила добре 
съобщението си или да не е способна да го 
предаде ясно. От проектния мениджър се очаква 
да успокои и предразположи служителя, 
задавайки му уточняващи въпроси; 

Комуникациите в проектния екип
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4)  избягване  на  прекъсванията  -  
ненавременните прекъсвания карат другия да 
загуби нишката на мисълта си, освен че са 
ужасно невъзпитани и нетактични. Проектният 
мениджър трябва да отстъпи изцяло 
пространството на служителя и едва след това да 
изрази своето мнение; 

5) внимание и наблюдателност - не цялата 
комуникация е вербална, а голяма част от нея се 
предава чрез жестове и мимики (при това, по-
достоверната част). По тази причина е 
необходимо мениджърът да следи интонацията 
на гласа, израженията на лицето, движенията на 
тялото и цялостното поведение на служителя;

6 )  е м о ц и о н а л н а  о в л а д я н о с т  
(въздържаност) - някои разговори могат 
твърде да се разгорещят и да прерастнат в спор. 
Независимо от провокациите и настроението си 
в момента, проектният мениджър трябва да 
запази спокойствие,  хладнокръвие и 
самоконтрол. Подчинените винаги оценяват 
такъв тип поведение като признак на зрялост и 
професионализъм; 

7) водене на записки - съществуват 
доказателства, че повечето хора запомнят по-
малко от половината от чутото, като това 
количество спада драстично след 48 часа. 
Предвид множеството вербални съобщения, 
които проектният мениджър получава 
ежедневно, задължително е да превърне в навик 
записването на всичко важно; 

8 )  л и п с а  н а  п р е д у б е ж д е н и я  -  
предубежденията  или пристрастията  
представляват склонност на получателя да 
изпитва позитивни или негативни чувства към 
съобщението, в зависимост от своя предишен 
опит или взаимоотношения с отстрещната 
страна. Хората са по-склонни да възприемат 
съобщения, идващи от хора, които изглеждат и 
звучат професионално, ясно и уверено, а не от 
такива, които са твърде млади, неопитни или с 
дразнещо държание. Проектният мениджър не 
бива да бъде скептичен, да омаловажава или 
напълно да игнорира добрите идеи само защото 
идват от някой, когото не харесва. 

Заключение

Комуникациите са изключително важни за 
успешното изпълнение на всеки проект. Те 
могат да приемат различни форми и да се 
разпространяват чрез различни канали. 
Е ф е к т и в н о т о  въ з л а г а н е  н а  з а д ач и ,  
координиране и контролиране на тяхното 
изпълнение, изисква от проектния мениджър да 
бъде отлично запознат с предимствата и 
недостатъците на всеки комуникационен 
механизъм, с предпоставките за неговото 
използване, както и с индивидуалните 
особености на проектните участници по 
отношение на комуникационните стилове. 
Само по този начин той ще съумява да провежда 
ползотворни екипни заседания и да изпълнява 
ролята си на основен комуникатор в проекта, 
включително изпращач и получател на 
съобщения.
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По въпроса за подготовката на персонала при организационна промяна

Организационните промени са част от 
живота на всички организации и се извършват от 
години насам. Независимо от това дали по 
своята същност биват планирани или реактивни, 
те са адекватният отговор на всяка организация 
във връзка с динамиката на променящата се 
бизнес среда. 

За  да  се  разкрие  същно стта  на  
организационните промени е необходимо да се 
представят някои основни авторови твърдения, 
които са познати в специализираната 

-те литература. Още от средата на 40 години на 
миналия век, организационната промяна бива 
предмет на изследване в трудовете на К. Левин. 
Той представя подход за осъществяване на 
организационна промяна, познат още като 
„Промяната на Левин” или „Теория на полето” 
[8]. През 1989 г. Т. Питърс, известен консултант 
по организационно управление, разглежда 
промяната като главна опасност за големите 
б и з н е с с т р у к т у р и ,  ко и т о  т р уд н о  с е  
приспособяват [2]. В изследванията на други 
автори [3 ,6]  с е  откроява  идеята ,  че  
организационната промяна е процес, който 
трябва да бъде управляван в зависимост от това, 
какви са нейните особености, които се 
определят от обекта. Друга група автори [1,9] 
причисляват към тази дейност и визията, която 
трябва да съответства на целите на промяната.  

Като цяло няма формирана универсална 
дефиниция, която да е общоприета и напълно 
може да разкрие и отрази процеса на 
организационната промяна в т.ч. на ниво екипи и 

подготовка на персонала за организационна 
промяна. Въпреки това могат да се откроят 
следните по-важни моменти, а именно 
организационната промяна е:

· движение на система от едно състояние 
към друго;

· сложна дейно ст,  която  изисква  
организационни инициативи;

· възможно ст  за  реакция спрямо 
обкръжаващата среда;

· процес, който може да бъде управляван и 
контролиран.

Разработеният  авторов модел за  
организационна промяна е на базата на 
анализирането на класически и съвременни 
модели за организационна промяна, познати в 
специализираната литература. Сред тях се 
открояват модела на Е. Шейн [15] и модела на К. 
Уейк и Р. Куин [18], които доразвиват и 
усъвършенстват класическия модел на К. Левин 
[12]. Моделът на Дж. Котър [10] и модела на Д. 
Филипс [14] представят организационната 
промяна, свързана с планирането на дейността. 
Освен това модела на Дж. Котър може да се 
свърже и с идеята за организационната култура и 
човешките ресурси в управлението. На базата на 
тези и други модели е разработен следващият, 
който е представен в шест стъпки. 

Предмет на статията е да се разгледа в 
детайли втори етап, а именно какви са 
дейностите и основните моменти при 
подготовката на персонала за организационна 
промяна. 

· Преодоляване на конфликта в екипа при 
организационна промяна

Когато хората в екипа участват в 
организационната промяна са възможни 
конфликти, които да дестабилизират работата и 
отношенията помежду им. Тук трябва да се 
направи уточнение, че конфликта в екипа може 
да бъде в конструктивна и деструктивна насока 
[17].

Конструктивният конфликт е резонен, 
когато членовете на екипа трябва да се 
мобилизират при решаването на проблем, който 
изисква не само позитивна критика, но и 
провокация за активно действие. Това е 
ползотворен начин да се търсят отговори на 
неизяснени при промяната въпроси. Основа за 
това е доверието в екипа, тъй като хората 
споделят своите притеснения и идеи, 
независимо дали засягат нечии интереси.

По въпроса за 
подготовката на 
персонала при 
организационна 
промяна
докторант Даниела Стоянова, 
СА “Д. А. Ценов” – Свищов, 
катедра “Мениджмънт”
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Деструктивният конфликт е вреден за екипа, тъй като изпъква личното его на участниците, 
които се стремят да постигнат целите си. Злонамереният тон и пререканията вземат връх и всеки 
се опитва да наложи своята гледна точка. Така намалява доверието между хората в екипа, които се 
конфронтират. Стратегията е лоша, защото се нарушава хармонията на работата в процеса на 
промяната, а членовете на екипа се отчуждават един от друг. 

За да се възстанови продуктивността на екипа и да се елиминират пречките, които възпрепятстват 
изпълнението на промяната се предприемат целесъобразни действия. Затрудненията в конфликта са 
различни, но основните могат да бъдат представени по следния начин:

Фиг. 1. Модел за организационна промяна

Източник: Ленсиони, П. Преодоляване на петте слабости при работа в екип: 
Ръководство за лидери, мениджъри и консултанти. София, 2013, с. 153.  

Фиг. 2. Модел на разрешаване на конфликт 
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От фигурата може да се направят следните 
изводи за пречките пред разрешаването на конкретен 
проблем [11]. 

○ Информационни пречки  
За да се разреши по-възможно най-добрия 

начин проблема, хората в екипа трябва да обменят 
информация, факти и да имат мнения по ключови за 
промяната въпроси.    

○ Пречки на обстановката   
Те включват атмосферата, в която се провежда 

дискусията, т.е. физическото пространство. Пречки 
на обстановката могат да бъдат фактори, типични за  
вътрешната среда на организацията – културата, 
настроенията, политиките на членове на екипа и т.н.

○ Пречки от взаимоотношения   
Това са пречки от поведението на участниците 

в спора или конфликта. Те изискват страните да 
намерят необходимия баланс, за да се разреши 
проблема. Хората имат изграден стереотип на 
поведение, който следват и често се опитват да 
налагат на другите, от което възникват и 
п р от и в о р еч и я т а .  П о - в и д н и  п р и ч и н и  з а  
конфронтиращите се страни са стар (тлеещ) 
конфликт, отстояване на позиции, репутация, стил на 
действие и др.   

○ Индивидуални пречки
Те се проявяват в резултат на личностните 

характеристики на участниците в конфликта и са 
свързани с темперамента и характера на хората. Към 
тях могат да се причислят липса на опит, коефициент 
на интелигентност, самочувствие, знание, 
емоционална интелигентност, ценности и др. 

За да се ограничат или премахнат 
конфликтите в екипа при осъществяване на 
организационна промяна се препоръчват 
следните дейности (стъпки):

- и д е н т и ф и ц и р а н е  н а  п р о б л е м а  
(противоречието в екипа);

- анализ на причините за конфликта в екипа;
- установяване на проблемните хора в екипа;
- локализиране на стресовите фактори върху 

екипа;
- преценка на правотата на позициите на 

членовете на екипа; 
- дефиниране на приоритетите на засегнатите 

страни в екипа;
- провеждане на конструктивни преговори в 

екипа;
-  избор  на  рационален вариант  за  

преодоляване на проблема;
- профилактика на конфликта.

· Наставничество и креативност на 
човешкия фактор при избор на инициативи за 
организационна промяна

В процеса на промяната наставничеството е 
добър  подход ,  когато  ръководството  на  
организацията трябва да се справя с трудностите и да 
стимулира работата на хората. То осигурява 
изпълнението не само на стратегическите цели на 
промените, но допринася за активното участие на 
човешките ресурси в провежданите изменения.

При налагането на промени, които не изискват 
мащабни реформи, а очертават определен кръг от 
фирмени проблеми, наставничеството е важен 
критерии за постигане на ефективност. Днес този 
подход измества програмите за обучение и развитие 
на персонала (само при промяна на част от дадена 
дейност), защото се съкращават разходи и се постига 
по-близък контакт с хората. В модела се търси същия 
ефект към промените, които обхващат критичен 
аспект от дейността, а наставничеството е ключов 
фактор за инициативите на хората. Това се дължи на 
редица причини като по-съществени от тях са 
следните:

- наставничеството е добра предпоставка за 
постигане на мисията на организацията и 
стратегическите цели на промените;

- наставничеството помага на хората да бъдат 
много по-отговорни към приоритетите, които са им 
поставени в процеса на промяната;

- наставничеството помага на хората да 
създават позитивна среда при внедряваните 
изменения;

- наставничеството подкрепя хората при 
промените, вдъхва им кураж, а те са съпричастни с 
поставените задачи; 

- наставничеството е мост към доверието на 
хората в промяната, игнорира пречките в 
комуникацията и съгласува екипните действия;

- наставничеството развива таланта и 
уменията на хората, силно ги мотивира да участват в 
промените и да дават най-доброто на което са 
способни (разкриване на професионалния им 
потенциал).

Необходимо е да се установят етапите на 
наставническия процес, които при реализацията 
на промяната могат да бъдат събрани в два 
момента: [13] 

1.) Подготовка за наставничество при 
промяна

В тази фаза на модела наставничеството 
обхваща някои стъпки, като се препоръчват 

По въпроса за подготовката на персонала при организационна промяна
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следните:
◊ Основна стратегия: Анализ на средата и 

установяване на факторите, които влияят на 
поведението и действието на хората към промените.

◊ Ключови приоритети: Установяване на 
контакт с хората, ангажирани с промяната;  
определяне на техните нагласи и очаквания към 
промяната; уточняване на ключови въпроси за 
промяната;  избор на обект (личност) за 
наставничество при промяната; разискване на 
основните приоритети при промяната; афиширане 
ролята на наставника и неговата подкрепа; анализ на 
компетенциите на личността (силни и слаби страни); 
уточняване на целите и задачите на конкретната 
личност; въвличане на личността в процеса на 
промяната.

2.) Реализиране на наставничеството при 
промяна
В тази фаза на модела наставничеството обхваща 
някои стъпки, като се препоръчват следните:

◊ Основна стратегия: Инициативите на 
хората за позитивна работна среда в процеса на 
промяната.

◊ Ключови приоритети: Създаване на работна 
програма, която е съобразена с целите и задачите на 
човека в процеса на промяната; споделяне на 
професионален опит и често допускани грешки; 
стимулиране на иновативността и нестандартните 
идеи; оказване на подкрепа за решаване на 
възникнал проблем; оказване на подкрепа при 
вземането на управленски решения; оказване на 
подкрепа за преодоляване на работния стрес; 
ефективно планиране и разпределяне на времето за 
работа; активна мотивация и установяване на 
п о с т и г н ат и я  п р о г р е с ;  п од о б р я в а н е  н а  
комуникацията и служебните контакти; окуражаване 
на личността при несполуки и погрешни тактики.

В  п р о ц е с а  н а  п р ом я н ат а  е  ва ж н а  
креативността на хората в екипа, което налага 
адекватен мотивационен механизъм и подходяща 
работна среда. Хората трябва да бъдат стимулирани 
да участват в промените и да преодоляват на 
напрежението. Затова са необходими стимули, които 
да гарантират успеха на промяната. Те могат да имат 
материално и нематериално изражение. За целите на 
въпросния модел са необходими мотивационни 
фактори, които имат значение за креативността 
на човешкия фактор в процеса на промяната. Най-
общо те са разделени на вътрешни (подлежащи на 
оценка от хората) и външни (мероприятия на 
ръководството)[4,5]. Тяхното значение намира израз 
в:

 

-  Н ео б х о д и м о с т т а  о т  в ъ т р е ш н и  
мотивационни фактори (ключово условие за 
провокиране на интерес на хората към промяната). 
За целта трябва да се постигне:

 удовлетвореност от работата;
 безопасни условия на труд;
 преодоляване на стреса;
 признание за дейността;
 социализация и трудова адаптация;
 кариерно развитие;
 творческа инициатива.
- Необходимостта от външни мотивационни 

фактори (жизнено важен аспект за успеха на 
фирмата в процеса на промяната). За целта се 
изисква:

 сформиране на подходяща организационна 
култура;

 адекватни корпоративни ценности;
 етичен кодекс и справедливо отношение към 

всички;
 аргументирани позиции по приоритетни 

въпроси;
 създаване на подходящи условия на труд и 

почивка;
 разбиване на клики и конфликтни групи;
 ефективен стил на управление;
 ефективно лидерство;
 сътрудничество и насърчаване;
 персонална и екипна отговорност;
 лоялност и почтеност към хората.
Мотивационните фактори в процеса на 

промяната трябва да бъдат ефективно съчетани така, 
че хората да се чувстват удовлетворени от работата, а 
организацията да гарантира ефективни резултати. 
Иначе не могат да се постигнат целите на промяната, 
а пред ръководството на фирмата ще възникнат 
проблеми от организационен и управленски 
характер.

· Преодоляване на съпротивителното 
поведение на човешкия фактор при организационна 
промяна

Независимо от естеството на промяната, 
хората винаги са склонни да се съпротивляват срещу 
новите тенденции, влияещи на поведението и 
работата им в организацията. Така възникват 
различни равнища на съпротива на човешкия 
фактор при организационна промяна, които 
идентифицират спектъра на тяхното поведение. 
По-съществени са следните (Таблица) [7]:

- липса на съпротива срещу промените;
- безразличие към промените;
- пасивна съпротива;
- активна съпротива.
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От таблицата могат да се установят 
различни равнищата на съпротива на хората 
при организационна промяна, като:

1. Липса на съпротива
То в а  е  н а й - д о б р и я  в а р и а н т  з а  

организацията, когато извършва промяна, 
защото липсва съпротива на човешкия фактор 
или тя е на минимално равнище. Ръководството 
и екипа трябва да се стремят към този вариант, 
защото се игнорират проблемите и пречките при 
избор на инициативи за промяна. Хората 
участват в измененията и сами желаят да 
сътрудничат на ръководството, което става по 
два начина: на базата на лично убеждение и чрез 
натиск от фирмата. Съгласието може да бъде 
активно, когато хората се стремят да се доказват 
или пасивно – те участват в промяната, защото 
знаят, че така е редно. 

2. Безразличие към промените       
Това е междинен етап в процеса на 

съпротивителното поведение на хората, защото 
отразява тяхната апатия към промените. 
Проблемът е комплексен, тъй като засяга и 
действията на ръководителите. Когато хората са 
инертни към промените, очевидно има 
обстоятелства, които възпрепятстват тяхната 
активност. Те могат да се дължат на липсата на 
адекватна политика към промените, лош 
социален климат, интереси на отделни групи и 

т.н. Подобно поведение на хората ясно изразява 
тяхната незаинтересованост, липсата на 
амбиция и желание за работа, рутинно 
изпълнение на задачите и др.  

3. Пасивна съпротива
Това е най-опасното равнище на 

съпротивата на човешкия фактор срещу 
промените. Причините са обективни – хората 
прикрито се противопоставят на промените, 
ко е т о  н а м а л я в а  е ф е к т а  о т  т я х н о т о  
о с ъ щ е с т в я в а н е .  Р ъ к о в о д с т в о т о  н а  
организацията трябва да се фокусира на 
поведението на сътрудниците и техните 
действия. Това се налага, защото хората са 
склонни да влагат минимални усилия, да се 
противопоставят индиректно на промените, да 
недоволстват от тяхното изпълнение, тайно да 
саботират работата и т.н. Често тези симптоми 
са енигма за ръководството, което трябва да 
анализира поведението на хората и да 
предприема действия за ограничаване на 
съпротивата.

4. Активна съпротива
Тази съпротива е опасна, колкото и 

предходната, с тази разлика, че е явна и 
ръководството на фирмата може да прецени, 
какви стратегии да предприеме за нейното 
локализиране и ограничаване. Тя е на високо 
равнище – хората открито се противопоставят 

Таблица. Равнища и спектър на съпротива на човешкия фактор срещу организационна промяна

Установяване на равнищата на съпротива 
на човешкия фактор при организационна 

промяна 

Спектър на съпротивително поведение на 
човешкия фактор при организационна 

промяна 
Липса на съпротива - ентусиазъм 

- сътрудничество (лично убеждение) 
- сътрудничество (натиск от фирмата) 
- активно съгласие 
- пасивно съгласие 

Безразличие към промените - незаинтересованост 
- липса на амбиция и желание за работа 
- рутинно изпълнение на заповеди 

Пасивна съпротива - влагане на минимални усилия 
- прикрито недоволство 
- прикрит саботаж на дейността 

Активна съпротива - нежелание за работа 
- дезинформиране 
- прикриване на информация 
- създаване на проблеми 
- умишлен саботаж на дейността 

 Таблицата е адаптирана по Judson, A. Changing Behavior in Organizations: 
Minimizing Resistance to Change. Blackwell, 1991.
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на промените, създават условия за безредици и 
умишлено саботират дейността. 

Причините за съпротивата на човешкия 
фактор срещу организационна промяна се 
групират в три насоки [16]:

1. Психологически причини
Това са причини, които възникват от 

личностните възприятия на хората и 
отношението им към промените. Пораждат се от 
съзнателното им поведение в процеса на 
работата. Човекът е способен да пречупва 
отрицателните си нагласи (респективно 
съпротивата срещу промените) през призмата на 
действителни факти, вярвания, убеждения, 
чувства и ценности. 

2. Социални причини
Това са причини, които се пораждат от 

взаимоотношенията между ръководители и 
изпълнители в процеса на промяната. Всеки от 
тях има свои разбирания (цели и задачи) за 
естеството на промените и се стреми да ги 
реализира в съответствие с приоритетите на 
организацията. Така възникват противоречия 
между участниците в промяната, нарушава се 
комуникацията помежду им, а съпротивата се 
засилва.

3. Управленски причини
Тези причини възникват от липсата на 

адекватна политика на ръководството към 
промяната и несъгласието на хората с 
предлаганите идеи. Те рефлектират на 
организационната култура и климат, защото 
промените не могат да се реализират без 
подходящ инструментариум за осъществяване 
на планираните дейности.  

За да се ограничи съпротивата на 
човешките ресурси при организационна 
промяна се препоръчват следните дейности 
(стъпки):

- установяване на хората, които са склонни 
да оказват съпротива; 

- разясняване  на  идеологията  на  
организационната промяна;

- игнориране на старите разбирания за 
осъществяване на работата; 

- дефиниране на параметрите (обхвата) на 
промяната (ключовите дейности, които 
подлежат на трансформация и тези, които не 
могат да се изменят);

- организиране на брифинг заседания или 
уъркшопи за разискване на ролята на хората в 
промените и тяхното изпълнение;

- открит диалог с хората – да не се 
критикуват за първоначалната им съпротива, да 
се уточнят евентуалните проблеми при 
промяната и какви ще бъдат ползите от нейното 
изпълнение; 

- подобряване на комуникационните 
канали – хората се нуждаят от постоянни 
напътствия и подкрепа;

- хората да се третират, като пълноправни 
участници в промените – да се уважават техните 
идеи и мнения (да се цени креативността). 

В заключение може да се отбележи, че 
персонала в организацията е подложен на 
известни затруднения и колебания при 
подготовката си за организационна промяна. 
Неизбежно това е процес, който съпътства всяка 
организация, функционираща в динамично 
променяща се бизнес среда. Поради тази 
причина, за да избегне бъдещи конфликти и 
проблеми, мениджърите на организацията е 
добре да се съобразят с определени моменти при 
п о д г о т о в к а т а  н а  п е р с о н а л а  п р и  
осъществяването на организационна промяна. 
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Въведение
През последните години промяната се 

наложи, като неизменен феномен в дейността на 
съвременните организации. Тя е резултат на 
глобалните изменения в икономиката и 
приспособяването на пазарните субекти към 
тенденциите в бизнеса. Мениджърите са 
изправени пред различни предизвикателства, 
което налага да предприемат адекватни 
действия, съобразно наличните ресурси и 
времето за реакция към промените. 

Човешкият фактор се оказва най-важният 
компонент при стартиране на инициативи за 
организационни изменения. Той може да бъде от 
изключително значение за успеха на промените, 
но и пречка за ефективното им изпълнение. 
Когато хората са негативно настроени към 
промените, възниква съпротива, която изисква 
адекватно управление. Мениджърите в 
организацията трябва да съумеят да я овладеят 
или елиминират,  иначе  се  нарушава 

устойчивото развитие на организацията, 
влошава се социалния климат и се създават 
предпоставки за конфликти и интриги. 
Следствието от това е провал на промяната, 
незадоволителни резултати и пропуснати ползи.

Изложение
1. Съпротива според обхвата на 

проявление 
Този критерии диференцира съпротивата 

на три равнища – индивидуална, групова и 
1

организационна . Същата е показана на Фиг. 1. 
Тази съпротива засяга идентичността на човека, 
поведението му в група и реакцията му в 
организационна среда. Съпротивата се 
пречупва през призмата на личностната нагласа 
на кадрите, влиянието на групата върху 
индивида (също и обратния вариант), както и 
предпо ставките за  о съще ствяване на 
промяната.

Фиг. 1. Съпротива на кадрите според 
обхвата на проявление  

Индивидуалната съпротива засяга реакцията 
на човека към заобикалящата го среда. Поведението 
му се определя от неговата идентичност и 
възприятия. Често те са отрицателни, тъй като 
човекът се страхува от промените, които имат 
негативно отражение върху кариерното му развитие. 
От психологическа гледна точка, това е защитна 
реакция на организма към загадъчното или 
мистериозното. Факторите имат отношение към 
очакването на индивида да се реализира 

Диагностициране на 
обхвата на съпроти-
вата и възприятието 
на човешкия фактор 
срещу организационна 
промяна
д-р Ивайло Стоянов, 
СА “Д. А. Ценов” – Свищов, 
катедра “Мениджмънт”

1  Agócs, C. Institutionalized resistance to organizational change: 
Denial, inaction and repression. // Journal of Business Ethics, 1997, 
Vol. 16, pp. 917-931; Burke, W. Organization Change: Theory and 

-thPractice, 3  Edition. Sage Publishing, 2010, pp. 284-285; Denrell, J., 
March, J. Adaptation as information restriction: The hot stove effect, 
pp. 116-146 (p. 119). In J. March (Ed.) Explorations in Organizations. 
Stanford Business Books Publishing, 2008; Griffin, R., Moorhead, 

-thG. Organization Behavior: Managing People and Organizations, 9  
Edition. South- Western Publishing, 2009, pp. 513-517; Watson, G. 
Resistance to change, pp. 488-498. In W. Bennis, K. Benne, R. Chin 

-nd(Eds.), The Planning of Change, 2  Edition. Holt, Reinhart and 
Winston Publishing, 1969.
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Диагностициране на обхвата на съпротивата и възприятието... 

професионално. Поради страха от промяната, хората 
не предприемат нищо, което застрашава техния 
просперитет. Във фазите на промяната, те изпитват 
безпокойство не само в личен, но и в професионален 
план. Индивидуалната съпротива на кадрите срещу 
организационната промяна може да се представи по 
следният начин (Фиг. 2.): 

Фиг. 2. Индивидуална съпротива на 
кадрите срещу организационна промяна

В основата на съпротивата на кадрите е 
психологически синдром и фобиен ефект от 
промяната. Поведението им се определя от 

обстоятелства, които са вътрешноприсъщи за всеки 
човек. В общия случай, те са следните: 

1. Хората се съпротивляват поради липса на 
информация за ролята им в промяната. 

2. Хората се съпротивляват, тъй като 
промяната може да засегне мястото им в 
организационната йерархия. Колкото по-високо е 
йерархичното равнище, толкова по-силна е 
съпротивата на човека.

3. Хората се съпротивляват, тъй като не желаят 
да променят изградени навици и манталитет на 
работа.

Всеки човек има различна нагласа, която 
определя поведението му на работното място. 
Преходът, от едно състояние към друго (по-
съвършено), изисква усилия и компетенции. Една 
част от хората не притежават качества и трудно се 
адаптират към промените. Други се вместват в 
рамките на тези изисквания, но не искат да променят 
статуквото. Каквато и да е причината, хората се 
страхуват от промяната и отказват да възприемат 
други разбирания и приоритети.   

2W. Bridges  изследва съпротивата на кадрите и 
предлага три фази, които ще им помогнат да се 
адаптират към промените. Те са следните (Фиг. 3.):

- освобождаване от старите порядки;
- неутрална зона;
- ново начало.

2        Bridges, W. Transitions: Making Sense of Life's Changes, 
-rd3  Edition. Da Capo Press Publishing, 2009, pp. 4-5.

Фиг. 3. Преходни фази за елиминиране на съпротивата на 
кадрите срещу организационна промяна (по Bridges) 
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1. Освобождаване от старите порядки. 
Хората разчупват стереотипа на конвенционалните 
процеси като се абстрахират от тяхното значение. 
Игнорират мисловните модели, традиционно 
ангажирали тяхното съзнание.

2. Неутрална зона. Това е фазата при която 
човека пренебрегва старите подходи за изпълнение 
на работата и възприема новия им еквивалент. Често 
обаче мисли за това, което е извършвал преди, без да 
осъзнава задълженията си в хода на промяната.

3. Ново начало. Свързано е с промяна в 
поведението на личността. Хората започват да 
мислят по различен начин. Това ще им помогне, по-
бързо да се адаптират към промяната и да придобият 
компетенции, типични за новите условия на работа.

Фазите имат отношение към психологията на 
индивида и реакцията му към околната среда. Хората 
н е  р е а г и р ат  и д е н т и ч н о  н а  е т ап и т е  н а  
организационната промяна. Те не са общовалидни, 
тъй като всеки човек може да подходи различно към 
ситуацията, да приеме или отхвърли промяната в 
която и да било от трите фази. Както отбелязва 
Bridges, “преходът, от една фаза към друга е 
сложен процес, защото хората променят 
действията си, от традиционен към нов стереотип 

3на работа” . Съпротивителното им поведение е 
обяснимо, но се изискват усилия, за да бъде 
елиминирано. Преходът “завършва с край на нещо 
старо и започва с ново начало”. 

Индивидуалната съпротива се поражда от 
психологическото състояние на човека и неговата 
реакция към явления и обекти, които застрашават 
интересите му в хода на промяната. Те могат да бъдат 
предпоставка за негативното му отношение към нея.   

Груповата съпротива е с по-широк обхват. 
Междуличностното отношение засяга конкретно 
подразделение или се проявява на групово равнище. 
Процесът може да има двояко значение. Първо, 
когато има конфликти в групата или хората се 
съпротивляват под внушение на останалите й 
членове. Второ, групата може да оказва обща 
съпротива и да не желае да се приспособява към 
промяната. В пряка връзка с този процес са:

- групова съпротива в резултат на личностни 
конфликти;

- групова съпротива в резултат на общи 
гледни точки. 

Казаното може да се представи по следният 
начин (Фиг. 4.):      

Фиг. 4. Групова съпротива на кадрите 
срещу организационна промяна

От фигурата е видно, че съпротивата срещу 
промяната, възниква от конфликтни ситуации, на 
базата на социалните отношения в групата. Липсата 
на ясна представа за промяната и интерпретациите 
към нея, поставят членовете на групата в деликатна 
ситуация. При подобна обстановка се създават 
условия за манипулиране поведението на личността 
и интриги. Хората се настройват един срещу друг, а 
инициативите за промяна остават на заден план. 
Всеки в групата се стреми да постигне целите си. Без 
ко н с т р у к т и в е н  д и а л о г,  хо р ат а  р а б о т я т  
самостоятелно и съзнателно или несъзнателно 
оказват съпротива. 

Съпротивата се поражда от общите гледни 
точки на членовете на групата,  а поведението на 
хората възниква от груповото недоволство. 
Груповата съпротива се проявява, когато една 
личност се ръководи от действието на други 
личности, или обратното. Това обаче, не винаги е 
така, тъй като екипът се стреми към общи цели. 
Независимо от типа на груповата съпротива, тя е 
негативен  фактор  за  о съще ствяване  на  
организационната промяна и намира отражение в 

4
следните насоки (Фиг. 5.):

- групови норми;
- групова сплотеност;
- групова идентичност.

3        Пак там, р. 5 

4 Rashid, A., Archer, M. Organizational Behavior. Methuen 
Publishing, 1983, pp. 96-103.
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1. Групови норми. Съпротивата възниква, 
когато членовете на групата трябва да извършват 
нови за тях инициативи. Ролевото моделиране, също 
влияе на съпротивителното поведение на хората, тъй 
като се променят статута и социалните отношения 
между кадрите в групата.

2. Групова сплотеност. Съпротивата възниква 
от желанието на хората да съхранят числеността на 
групата, правата с които разполагат или да запазят 
стереотипа на работа.

3. Групова идентичност. Съпротивата 
възниква от консервативния начин на възприемане 
на промяната. Хората вземат решения споделяйки 
информация. Проблемът се поражда, когато някои от 
членовете на групата се противопостави на общото 
мнение. Тогава възникват вътрешни противоречия, 
които отчуждават хората от промяната и водят до 
конфликти.   

Груповата съпротива създава негативен ефект 
от промяната. Ръководството трябва да предприеме 
мерки за ограничаване на съпротивителното 
поведение на кадрите в групата и да намали лобитата 
в нея. Това ще бъде гаранция за успеха на промяната 
и адаптиране на хората към новите изисквания на 
работния процес. 

При организационната съпротива  
реакцията на кадрите обхваща цялостната структура 
на организацията. Това рефлектира на нейния 
потенциал, тъй като съпротивителното поведение, 
възниква от негативното отношение на хората към 
организационната култура и климат (Фиг. 6.). 
Организационната съпротива намалява шанса за 
успеха на промяната. Когато хората реагират 
негативно на нея, това се отразява на дейността на 
организацията, която не може да откликне на 
изискванията на промените. Организационната 
култура и климат не съответстват на представата на 
хората за промяната. Кадрите са негативно 
настроени и неудовлетворени от работата, която 
осъществяват. 

Фиг. 6. Организационна съпротива при 
промяна

Ако организационната култура не може да 
активизира дейността на хората, реакцията им ще 
бъде негативна, а промените няма да се реализират. 
Засягат се обстоятелства като:

- формалните и неформалните процеси в 
5организацията ;

- личните възприятия на хората;
- нормите на поведение;

Фиг. 5. Насоки на групова съпротива срещу организационна промяна 

5 Kamenov, K. Neformalnite istini i formalnite dadenosti pri 
realizaciata na uprawlenskia process. “Abagar”, 2011.
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- други.
Ето защо, организационния климат определя и 

поведението на човешкия фактор в хода на 
промяната, тъй като се формират “вътрешните 
правила” на работния процес. От възприемането им 
ще зависи и успеха на промяната.

Когато хората не са убедени в промените е 
налице съпротива, водеща до организационен 
колапс. Той ще наруши равновесието в системата и 
нейната ефективност. Ако не се предприемат мерки 
з а  о в л а д я в а н е  и л и  е л и м и н и р а н е  н а  
съпротивителното поведение на кадрите,  
организацията ще фалира или ще загуби клиенти и 
пазарни позиции.

     2. Съпротива според възприятието на 
човешкия фактор

Според този критерии съпротивата се 
проявява на три равнища, които имат отношение към 
личността да реагира в една или друга ситуация. 
Тази съпротива е конструктивна, инертна и 

6
деструктивна.   (Фиг. 7.).

Когато човек се чувства удовлетворен от 
организационната промяна, той е склонен да 
съдейства за нейната реализация. Възможна е обаче 
ситуация при която личността да няма интерес 
(съзнателен или несъзнателен). Когато хората не са 
съпричастни с промените, те им се противопоставят.  

6   Boddy, D. Management: An Introduction. Financial Times Publishing, 2002, pp. 344-345; Caruth, J., Middlebrook, B., Rachel, F. 
Overcoming resistance to change. // Advanced Management Journal, 1985, Vol. 50, pp. 23-27; de Jager, P., Resistance to change: A new view 
of an old problem. // The Futurist, 2001, Vol. 35, pp. 24-27; Greiner, L., Patterns of organizational change. // Harvard Business Review, 1967, 
Vol. 45, pp. 119-130; Hultman, K. Making Change Irresistable: Overcoming Resistance to Change in Your Organization. Davies-Black 
Publishing, 1998, p. 102; Kegan, R., Lahey, L. The real reason people won't change, pp. 37-58. In. Harvard Business Review on Culture and 
Change. HBSP Publishing, 2002; Petrini, C., Hultman, K. Scaling the wall of resistance. // Training and Development Journal, 1995, Vol. 49, 
pp. 15-18; Recardo, R. Overcoming resistance to change. // National Productivity Review, 1995, Vol. 14, pp. 5-12.

Фиг. 7. Съпротива според възприятието на човешкия фактор
срещу организационна промяна
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Конструктивната съпротива не е 
опасна за промените, тъй като човека е податлив 
на убеждаване. Тя се манипулира от 
ръководството. Мениджърите установяват, по 
какъв начин хората възприемат промяната и 
какви са техните очаквания. Индивидът участва 
в промените, когато е налице (Фиг. 8.):

- манипулируема съпротива;
- неманипулируема съпротива.

Фиг. 8. Белези на конструктивна 
съпротива при организационна промяна

1. Манипулируема съпротива. Прилага се, 
когато хората трябва да бъдат убедени в ползите 
от промяната. Чрез техники на манипулиране, 
мениджърите лансират идеята на промяната и 
активно съдействат за нейната реализация.

2. Неманипулируема съпротива. При нея 
членовете на екипа са склонни да участват в 
промяната, но им липсва рутина. Ръководството 
подхожда открито, навреме ги информира за 
промените и създава предпоставки за 
ефективното им осъществяване.  Тези 
сътрудници имат ключова роля за овладяване 
или елиминиране на общата съпротива, тъй като 
агитират останалите кадри за успеха на 
промяната.

Причините за участието на хората в 
промяната са различни. Те зависят от 
манталитета и мястото, което заемат в 
организационната йерархия. Някои от тях се 
стремят към лична изгода от промените като 
изявяват претенции за статуса си. При ясни и 
убедителни доводи на ръководството, тези 
кадри ще изпълняват възложените им задачи и 
навярно няма да се съпротивляват срещу 
промените.

 Инертната съпротива  отразява 
пренебрежението на кадрите и тяхното 
бездействие към промяната. Липсват амбиции и 
желание за професионално развитие, а хората са 
безразлични към промените. Те са авантюристи 
или са демотивирани да участват в програми и 

проекти за развитие на организацията. 
Причините могат да бъдат от психологически 
характер (депресия, чувство на малоценност, 
отчаяние, стрес, травмираност и пр.) или да 
засягат социалния статус на човека,  
самочувствието, финансовите му изисквания и 
др. Този тип съпротива се проявява в две форми 
(Фиг. 9.):

- съзнателна съпротива;
- несъзнателна съпротива. 

Фиг. 9. Белези на инертна съпротива при 
организационна промяна

1. Съзнателна съпротива. Апатията на 
човека се дължи на преднамерената му реакция 
срещу промените. Хората осъзнават пасивното 
си поведение, без да се интересуват от 
последствията, които могат да възникнат. 
Обикновено това са кадри, които не желаят да се 
адаптират към промяната.

2. Несъзнателна съпротива. Възниква от 
несъзнателното поведение на хората. Поради 
липсата на информация или стереотип на 
работата, кадрите ще изпълняват мероприятия, 
които не съответстват на промените. 
Поведението им е рутинно, без да допринася 
или да възпрепятства за успеха на промяната.

При инертната съпротива, хората не се 
интересуват от целите на промяната. Пасивното 
им поведение може да бъде в резултат на 
целенасочени или спонтанни действия. Каквато 
и да е причината, кадрите не оказват съдействие 
на ръководството да реализира промяната. 
Независимо, че съпротивата не води до 
умишлен саботаж, наличието й е пречка за 
постигане на съвършенство при изменение на 
организационните процеси. 

Д е с т р у к т и в н а т а  с ъ п р о т и в а  е  
разрушителна, тъй като хората съзнателно 
саботират промяната. Това са личности, които 
нямат интерес от промените. Последните могат 
да навредят на професионалното им развитие 
или да засегнат техния имидж. Проблемът е, че 
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тази съпротива е негативна и се проявява под 
различни форми, а именно (Фиг. 10.):  

- динамична съпротива;
- статична съпротива.

Фиг. 10. Белези на деструктивна 
съпротива при организационна промяна

1. Динамична съпротива. При нея хората 
са саботьори, които открито се противопоставят 
срещу промените. Това е процес при който 
целенасочено се пренебрегват указанията на 
ръководството. Кадрите действат самоволно и 
не желаят да се приспособяват към новите 
изисквания на работния процес.

2. Статична съпротива. При нея хората 
протестират негласно срещу промените. 
Кадрите, които не изразяват емоционалното си 
поведение, го правят задкулисно. Визуално не 
показват признаци на възмущение или гняв. В 
личен и професионален план изпитват страх и 
паника от промяната. Често заговорничат и 
внушават деструктивни идеи на приятели и 
колеги. 

Деструктивната съпротива е проблем за 
ръководството, тъй като хората саботират 
промените. За преодоляването й трябва да се 
предприемат действия за поведенческо 
въздействие на кадрите. Стратегиите на 
мениджърите ще зависят от типовете съпротива 
и пораждащите ги причини. Начините за 
въздействие върху поведението на хората, 
обхващат две насоки – стимули и санкции.

Стимулите служат за въвличане на хората 
в промяната и обхващат различни стратегии за 
приспособяване. Санкциите се отнасят до 
принудителния елемент за адаптиране на 
кадрите към промените. Какъвто и подход да 
предприемат мениджърите, той има два аспекта 
– положителен и отрицателен. При стимули за 
въздействие върху поведението на хората, 
ефекта ще е положителен. Получава се, когато 
кадрите са възприели промяната и полагат 
усилия за нейното осъществяване. При 

отрицателен ефект, кадрите ще саботират 
промените, въпреки че целта на ръководството е 
да ги приобщи към тях. Вариантите са два – 
хората да бъдат освободени от участие в 
промяната или мениджърите да търсят нови 
способи за мотивация (при наличие на време и 
ресурси). При санкции ефекта е двояк – хората 
да възприемат промените или да бъдат 
отстранени.        

Заключение

Съпротивата срещу организационна 
промяна е феномен, който трябва да се игнорира 
или да бъде сведена на минимално равнище. 
Това ще позволи на ръководството на фирмата 
да предприеме рационални инициативи за 
внедряване на промените. В противен случай се 
застрашава изпълнението на промяната и се  
създават се условия за конфликти и интереси. 
Чрез публикацията са постигнати следните 
резултати:

- диагностициран е обхвата на съпротивата 
на човешкия фактор срещу организационна 
промяна;

        - съпротивата срещу промяната е 
отразена чрез възприятието на човешкия фактор 
в организацията. 
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Въведение

В условия на интензивна пазарна 
ко н ку р е н ц и я  р ол я т а  н а  м е н т а л н ото  
позициониране - самодиференцирането на 
бранда в съзнанието на купувача чрез малко на 
брой желани от фирмата асоциации, отслабва 
к а т о  и н с т р у м е н т  з а  п о л о ж и т е л н а  
диференциация на бранда и основание за 
покупка. Потребителите мотивират избора си 
по-скоро въз основа на впечатленията, 
придобити от взаимодействието с бранда 
посредством множество точки на допир, при 
което се осъществява реално позициониране. В 
тези условия основен инструмент за 
осъществяване на контрол от страна на 
организацията при реалното позициониране е 
идентичността на бранда.

Предмет на настоящата статия е процесът на 
изграждане на организационна бранд 
идентичност, представена като система от 
ценно сти  на  т ри  равнища:  визуална  
и д е н т и ч н о с т ,  и д е н т и ч н о с т  н а  
индивидуалността на бранда, идентичност на 
характера на бранда. Целта е да се предложи 
теоретична система от ценности, формиращи 
с ъ с т а ва  н а  о р г а н и з а ц и о н н ат а  б р а н д  
идентичност. Тази цел изисква да се отговори на 
няколко въпроса: (1) Какво е бранд?; (2) Какво е 
бранд идентичност?; (3) Как се изгражда 
идентичност на бранда?

Отговорът на поставените въпроси е 
потърсен чрез преглед на литературни 
източници. Като резултат на организационно 
ниво е предложена теоретична система от 
ценности, формиращи идентичността на 
бранда, които се създават чрез средствата на 
графичния дизайн, интегрираните комуникации 
и организационното поведение.

1. Бранд
За дефиниране на понятието „бранд“  Браун 

и Дасин  представят концепцията за бранд 
асоциациите, дефинирани като „цялата 
информация за една организация, с която 

,1
разполага един човек“  т.е. това е всичко, за 
което човек се сеща при споменаване на името 
на бранда. Джев Безос, основател на Амазон 
определя бранда така: „вашият бранд е това, 
което хората казват за вас, когато не сте в 

2
стаята“ . Това означава, че брандът се дефинира 
от индивиди, а не от компании  и “когато 
достатъчно индивиди достигат до едно и също 
усещане, компанията може да каже, че има 

3бранд” . 
И ма й к и  п р ед в и д  го р е и з л оже н ото ,  

организационният бранд би могъл да се 
представи като събирателно, многомерно 
понятие, което предполага самоопределяне на 
една организация и външна оценка на качествата 
на организацията предимно от икономическа, 
социална и психологическа гледна точка. В този 
смисъл в производствения процес на бранда 
участват организацията от една страна и 
външните за организацията страни (клиенти, 
партньори, доставчици, обществото като цяло) 
от друга. Ролята на организацията в този процес 
е да създаде предложение за бранд, да положи 
усилия да получи обратна връзка от външните 
страни относно ценността на предложението и 
да предефинира предложението съобразно 
получения отговор. Така производството на 
бранд се превръща в динамичен процес, чиято 
цел е организацията непрекъснато да подобрява 
предложението за бранд, удовлетворявайки все 
по-пълно изискванията на заинтересованите от 
нейната дейност страни. 

Тр а д и ц и о н н а  р о л я  в  п р о ц е с а  п о  
производство или създаване на бранд се 
приписва на менталното позициониране - 
самодиференциране на организацията 
(продукта) в съзнанието на купувача чрез малко 
на брой желани от фирмата асоциации за бранда. 

Идентичност на 
организационен
бранд
докторант Борислава Стоименова,
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Идентичност на организационен бранд

С това „се разчита в съзнанието на всички или 
поне на достатъчно голямо множество от 
целевите потребители да се постигне едно и 
също впечатление, разбиране, възприятие на 

4
бранда“ . Имиджът обаче съществува в 
съзнанието на хората, а не е фиксиран атрибут на 
организацията. Причината е, че хората имат 
различна информация, а понякога и различен 
опит с една организация - затова организацията 
няма един единствен имидж, тя има много 
имиджи [29]. В този смисъл имиджът или 
представата на потребителите обикновено 
включва множество асоциации за бранда, които 
не са еднакви при различните хора [30]. По този 
начин се стига до извода, че бранд имиджите на 
отделните потребители като цяло не могат да 
бъдат контролирани, което означава, че чрез 
ментално позициониране не се създава бранд.

С п о р е д  С .  Ж е л е в  м е н т а л н о т о  
позициониране, при което основна роля се 
отрежда на рекламата, е недостатъчно за 
създаване на бранд [30]. Брандът се създава най-
вече в процеса на взаимодействие с 
потребителите (и другите заинтересовани 
страни) посредством множество точки на допир. 
Въз основа на потребителския опит в точките на 
допир с бранда се осъществява реално 
позициониране, при което се формира 
представата на потребителя за бранда. Основен 
инструмент за осъществяване на контрол при 
реалното позициониране е идентичността на 
бранда. 

2. Идентичност на организационен бранд
Ко н ц е п ц и я т а  з а  ко р п о р а т и в н а т а  

и д е н т и ч н о с т  и м а  в а ж н а  р о л я  в  
организационното поведение [5]. Бранд името, 
логото, мотото, цветовете, символите са 
идентифициращи организациите маркери, но в 
условията на интензивна конкуренция и 
несигурни времена тези маркери не са 
достатъчни, за да осигурят успех на една 
организация. Организационната идентичност 
има далеч по-дълбок смисъл. Реализацията на 
тази концепция предполага всяка организация 
да има вътрешно фирмена дефиниция за себе си 
преди да се вземат важни решения, касаещи 
цели и стратегии [6]. Според Ашфорт и Маел [7] 

организационната идентичност е „колективно 
усещане за себе си“ на една организация, което 
се поражда от вътрешното разбиране за това 
„кои сме ние“ и се доразвива в процеса на 
в з а и м о о т н о ш е н и я т а  с  д р у г и т е .   
Организационната идентичност се разглежда 
още като форма на социална идентичност [7]. 
Социалната идентичност се развива чрез 
идентификация на индивида с определени групи 
(н.р. „Аз съм българин“), отделни личности (н.р. 
„ Аз съм син/ученик на…“), а също така и 
брандове (н.р. „Аз съм клиент на…“, „Моят 
бранд е…“, „Аз работя за …“).

Организационната бранд идентичност е 
д и н а м и ч н а  ве л и ч и н а ,  д е ф и н и р а н а  и  
предефинирана в процеса на взаимодействие на 
организацията с външната среда. Външното  
оценяване дава определена легитимност на 
организацията и е доказателство за това доколко 
тя отговаря на социалните норми, ценности и 
очаквания.  За разлика от имиджа и 
репутацията, организационната идентичност се 
създава от хората в самата организация, което я 
прави  в голяма степен контролируема и 
податлива на управление величина.  Основната 
цел на организационната идентичност като 
средство за „себеизразяване“ е да помогне 
хората извън организацията да я открият или 
разпознаят [29], да даде основание за 
благоприятни нагласи и добра репутация на 
бранда  [26] .  Най-че сто използваните 
инструменти за създаване на организационна 
бранд идентичност, особено в ерата на масовото 
производство, са рекламата и останалите 
комуникационни средства, спонсорството, 
инструментите на социалния и каузалния 
маркетинг като целта е да се упражни контрол 
върху това какво потребителите мислят и 
чувстват за дадена организация [15]. Това на 
практика е  ментално позициониране.  
Позиционирането в този смисъл вече е 
недостатъчно средство за изграждане на 
автентичен образ на бранда – то е „само едно 
твърдение, което прави потребителите 
предпазливи и ги кара да внимават за марки, 

5които не са автентични“ . Изграждането на 
идентичност и интегритет на бранда означава 
почтено изпълнение на изказаните при 

4 Желев, С. (2010). Позиционирането: между желаното, 
възможното и действителното, София: Университетско  
издателство "Стопанство". с.20

5  Котлър, Ф., Картаджя, Х. и Сетиаван, А. (2010). Маркетинг 3.0: 
от продуктите към клиентите към човешкия дух, София: Локус 
Пълишинг., с.58-59
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позиционирането твърдения, надеждност, 
изпълнение на дадените обещания, стремеж към 
печелене на доверие към бранда, изграждане 
образа на бранда с ценности като честност, 
оригиналност и автентичност [31]. Създаването 
на идентичност на бранда се приема за  ядрото 
на истинска, автентична диференциация [31].

Елементите на идентичността на бранда се 
„съобщават“ на пазара чрез сигнали. Сигналите 
са средство за комуникация с потребителите, 
отнасяща се до качеството и ценността на 
продуктите, сигурността, надеждността и 
техническото превъзходство или паритет, 
социалния и финансов статус на организацията 
[19]. В този смисъл теоретичната постановка на 
пазарната сигнализация е в съответствие с 
теорията за социалната идентичност, според 
която сигналите,  подавани от дадена 
организация, разкриват начина по който се 
самоопределя тя. Изпращането на фалшиви 
сигнали, т.е. твърдения, които са в противоречие 
с реални факти, действия и поведение на 
организацията, често става причина за уронване 
престижа на организацията и доверието в нея, 
което дава негативно отражение върху нагласите 
и покупателното поведение на потребителите 
[23]. 

В теорията са описани три основни 
инструмента за изграждане на организационна 
идентичност, известни като „микс на 
корпоративната идентичност“ [8;12]. Това са (1) 
графичен дизайн; (2) интегрирани комуникации, 
(3) организационно поведение (виж Фигура 2.1)

Фигура 2.1  Микс на корпоративната 
идентичност

Източник: Birkigt, K., Stadler, M. (1986). "Corporate 

Identity. Gwndlagen, Funktionen und Beispielen." 
 Verlag, Modeme Industrie, Landsberg an Lech.

Чрез инструментите на графичния 
дизайн се цели създаване на ценности на 
визуалната идентичност на бранда. Целта на 
интегрираните комуникации е представянето на 
бранда като индивидуалност с характерни 
черти, които имат ценност за целевите 
потребители. Стилът на организационно 
поведение чрез придържане към определени 
етични и социални принципи и норми се създава 
чрез ценности, определящи характера на 
бранда.
       3. Ценности на визуалната идентичност
  Най-често идентичността на бранда се 

6разглежда като визуална идентичност , 
определена от видимите елементи на бранда 
като цвят, дизайн, лого, име, рекламен слоган, 
външен вид на персонала, символи, атмосфера в 
клоновата мрежа, вид на сгради, табели, 
мебелировка и други материални средства, 
които заедно или поотделно идентифицират и 
разграничават един бранд от конкурентни 
брандове в съзнанието на потребителите 
[29;32]. След Втората световна война, с 
развитието на консуматорското общество, 
организациите осъзнават, че най-успешният 
подход за реализиране на стоките и услугите на 
пазара е чрез масова комуникация на тяхната 
визуална идентичност. Идентичността трябва да 
е проста, стилна, лесна за производство и за 
запомняне от милиони хора [14]. Визуалната 
идентичност понякога се определя като „нещо, 
което символизира цялото“. Акцентът се 
поставя по-скоро върху елементите на 
графичния дизайн, визуалните ефекти и 
символи и тяхната ценност за създаване на 
определен имидж, отколкото върху дълбочината 
на психологическия и социален смисъл на 
ко р п о р ат и в н ат а  и д е н т и ч н о с т  о т въ д  
символиката.

Макар да не е достатъчна, визуалната 
идентичност е важен елемент при проектиране 
на измеренията на предложението за бранд. Така 
например, услугите имат много малко 
материални измерения, така че често за 
оценяване на тяхното качество се използват 
алтернативни физически признаци като дизайн 
на офисния интериор и екстериор, униформи, 
графично изпълнение на рекламните материали 
[32;33]. Това е една от причините институциите 

6Business Dictionary:
 http://www.businessdictionary.com/definition/brand-identity.html  
[ 23 август 2013 ]
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в сферата на услугите да инвестират много в 
ремонт и реконструкция на клоновете [33]. 
Елементи на визуалната идентичност са 
вплетени и във фирмената документация – 
оферти, ръководства за експлоатация, 
фактурите, договори.

Видимостта и славата са отличителни белези 
на визуалното изразяване на продуктовите и 
корпоративни ценности  през XX и началото на 
XXI век [14]. Но времената се променят. 
Визуалната идентичност вече е само една малка 
част от цялостното самоопределяне и 
себеизразяване на бранда, като все пак 
продължава да е първата връзка с бранда в 
съзнанието на потребителя [14]. Появата на 
Интернет и социалните мрежи променя начина, 
по който брандовете представят себе си. 
Идентичността на бранда вече не се определя 
само от статични физически маркери. Вместо 
върху визуална идентичност, днес акцентът се 
поставя върху философията на новото 
поколение лидери, които осъзнават, че зад 
създаването на емоционално силни, високо 
ценени брандове стоят големи, натоварени със 
смисъл, емоции и достойнство идеи [14]. Тези 
идеи се реализират чрез индивидуалността и 
характера на бранда [23]. Ако идентичността на 
бранда не е добре дефинирана и подхранена с 
богата емоционална връзка с клиентите, то 
брандът може да се окаже безличен.

4. Ценности на индивидуалната идентичност
 П р и  п о - к о н к у р е н т н и т е  п а з а р и  
диференциацията на брандовете един от друг по 
физически и функционални характеристики 
става все по-трудна. В такива случаи нерядко се 
търси решение за отличаване на бранда чрез 
и з г р а ж д а н е  н а  н е г о в а  с п е ц и ф и ч н а  

индивидуалност - „своеобразно метафорично 
7(до)производство на бранда“ . Дейвид Огилви 

предлага идеята, че клиентите не купуват просто 
продукти, а купуват продукти със своя 
индивидуалност. т.е брандове [25].

Като резултат на изграждането на 
специфична индивидуалност брандовете 
започват да се асоциират с черти на  човешката 
индивидуалност или набор от човешки 
х а р а к т е р и с т и к и  [ 2 2 ] .  Ч о в е ш к и т е  
характеристики, приписвани на даден бранд, 
оформят „индивидуалността на бранда“ – 
например традиционен, романтичен, недодялан, 
изтънчен, бунтарски [2;22;30] ндивидуалните 
черти, характерни за бранда Coca-Cola 
например са американска, истинска, готина, 
докато за Pespi – млада, вълнуваща, хипи [22]. 
Индивидуалността на бранда служи за 
диференциация на бранда и за  потребителска 
самоидентификация, себеизразяване и търсене 
на идеал чрез бранда. С концепцията за 
индивидуалността на бранда се обяснява 
символното потребление и емоционалните 
връзки, които се създават между потребителя и 
бранда [2;3].

Чертите на индивидуалността на бранда, 
описани по-горе, са характерни най-вече за 
продуктови брандове на пазарите на крайни 
потребители. При индустриалните пазари за 
описване на организационен бранд обикновено 
се използват фактологични данни или признаци 
за организацията, които създават психологична 
увереност относно „финансовото здраве“ на 
организацията, способността ѝ да управлява 
ресурсите си, нейната устойчивост и т.н. Това, от 
своя страна, свидетелства за способността на 
организацията да обслужи клиента по-
възможно най-добър начин. Така например 
данни от типа „петдесет години на пазара“ 
създават усещане за устойчивост, „годишна 
печалба от… милиона лева“ – финансово здраве, 
„разрастваща се клонова мрежа“ – способност 
да управлява ресурсите си, „компетентност на 
служителите“ – умения на организацията 
професионално да задоволи потребителските 
н уж д и .  С п о р ед  Ти н а  Х а р и с ъ н  [ 3 3 ] ,  
потребителите на финансови услуги купуват 
обещания, че финансовата институция ще поеме 

. И

Таблица 3.1: Ценности на визуалната идентичност 
 

Визуална идентичност 

отнася се до елементите на графичния, интериорния и 

екстериорния дизайн 

 

цвят, дизайн, лого, име, рекламен слоган, външен вид на 

персонала, символи, атмосфера в клоновата мрежа, вид на 

сградите, табели, мебелировка, оформление на 

документацията и рекламните материали и т.н 

 

 

7 Желев, С. (2010). Позиционирането: между желаното, 
възможното и действителното, София: Университетско 
издателство "Стопанство"., с.24

Идентичност на организационен бранд
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отговорността да се грижи за средствата на 
к у п у в ач а  и  з а  н е го в о т о  ф и н а н с о в о  
благополучие. Потребителското поведение се 
дължи най-вече на доверието и увереността в 
институцията, които могат да се формират като 
резултат на опита с нея и нейните служители 
[33]. В случаите, в които такъв опит не 
съществува, потребителите разчитат на други 
признаци, за да си осигурят преди покупката 
някакви индикации за степента, до която е 
вероятно обещанията да бъдат спазени. Такива 
признаци са размера на финансовата 
институция, нейния имидж и дългосрочността 
на бизнеса,  финансовите активи на 
организацията, данни за продажбите и оборота, 
годишна печалба, брой служители [18;23]. 
Съществува допускане, че големият обем 
продажби и високите печалби дават на 
потребителите допълнителна сигурност в това, 
че и други потребители са избрали същия бранд, 
което може да се тълкува за свидетелство, че 
брандът е добър [1]. 

5.  Ценности на характера на бранда 

Теорията на социалната идентичност в общ 
смисъл се отнася до субективните дефиниции, които 
хората използват, за да представят себе си, да 
дефинират „кой съм аз“ в определена социална среда 
[21;27]. Според тази теория хората асоциират себе си 
с определени категории, приемат или си приписват 
желани качества, за да подхранват личното си 
самочувствие [21;27;28], като с това очакват да си 
създадат определен имидж. Организациите, на свой 
ред, изграждат социална идентичност чрез социално 
приемливи действия – истински или измислени, за 
да постигат определени цели [16]. Това е характерна 
маркетингова стратегия за създаване на брандове [1]. 

Социалната идентичност в най-голяма степен се 
определя от характера на човека [17]. Характерът на 
една личност предполага наличие на неосезаеми, 
повтарящи се и стабилни модели на функциониране, 
включващи поведение, мисли, отношение и реч [9]. 
Понякога понятията „характер“ и „индивидуалност“ 
се използват еднозначно за описване на трайни и 
основни психологически качества на човека. Но 
характер и индивидуалност са концептуално 
различни понятия. Разликата се обяснява с това, че 
индивидуалността на човек има биологична 
природа, докато характерът – социална. Той се 
формира като резултат на социален опит и 
в з а и м о д е й с т в и е  [ 4 ; 2 0 ] .  Ч е р т и т е  н а  
индивидуалността се свързват с инстинктивни 
драйвери, докато чертите на характера се третират 
като резултат на минали преживявания, които се 
превръщат в по-стилизирани модели на поведение 
[4]. Важна особеност на характера е, че чертите на 
характера се избират по волята на индивида, те са по-
гъвкави и по-податливи на промяна отколкото 
чертите на индивидуалността [4]. Концепцията за 
ценността на характера има подчертано морален 
смисъл. Той се изразява в почтеността и 
отговорността на човека, усещането за „правилно“ и 
„редно“ в зависимост от типа на личността и 
социално утвърдените стандарти [4]. 

Въз основа на изложеното по-горе характерът на 
бранда може да се дефинира като структура от 
качества на една организация, които са социално 
предпочитани и имат принос за социалната 
хармония в организационните отношения [23]. 
Чертите на характера на бранда се описват чрез 
понятия като отговорност, съчувствие, честност, 
чувствителност, алтруизъм [18;24], измама, лъжа, 
достоверност,  отговорност,  егоцентризъм 

Таблица 4.1:  
Ценности на индивидуалната идентичност 

 

Индивидуална идентичност 

Фактологични данни за организацията, статус, 

собственост, капацитет и т.н.  

описание на индивидуалността на бранда чрез човешки 

характеристики 

 

Описание на индивидуалността на бранда  

• Брандът е традиционен, романтичен, недодялан, 

изтънчен, бунтарски, истински, готин, млад, стар, вълнуващ, 

забавен, голям, малък, силен, известен, бавен, бърз и т.н 

 

Финансово здраве и статус на организацията  

• Размер на институцията 

• Дългосрочност на бизнеса 

• Брой служители 

• Финансови активи на организацията 

• Стабилност на организацията 

• Ресурси 

• Добро управление на финансите 

• Обем продажби, ниво на печалбата 

 

Оперативна компетентност  

• Ефективност на мениджърския  екип 

• Компетентност на служителите 

• Регулярно обучение на служителите 

• Практики по наемане на талантливи хора 

• Практики за мотивиране на служителите 
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доверчивост, милосърдие, чувствителност [23;29]. 
Характерът на организационния бранд определя до 
голяма степен и стила на реакция на организацията 
при различни ситуации и при справяне с различни 
проблеми [9], изгражда се върху набор от черти, 
намиращи израз в определени социални поведения, 
въз основа на които хората правят преценка „какъв е 
брандът отвътре“. Тълкуването на характера на 
бранда е близко до идеята на Бери [11] за „душата“ на 
организациите. „Душата“ на организацията е 
описана като стабилна ценностна система, която 
предопределя и насочва всички стратегически 
решения и тактики. Според Бери „корпоративните 
практики, които лишават клиентите от самочувствие 
или справедливост могат да бъдат законосъобразни, 
но те уронват доверието, както и изграждането и 

8поддържането на взаимоотношения“  . 

Заключение

В настоящата статия е предложена теоретична 
система от ценности, формиращи състава на 
о р г а н и з а ц и о н н а т а  б р а н д  и д е н т и ч н о с т.  
Необходимостта от подобна система идва от факта, 
че менталното позициониране като средство за 
създаване на бранд в условия на интензивна 
конкуренция и несигурност у потребителите вече се 
приема за недостатъчно ефективен маркетингов 
инструмент. Отчитайки факта, че брандът се създава 
най-вече в процеса на взаимодействие с 
потребителите посредством множество точки на 
допир и е резултат на потребителския опит с бранд, е 
изведена ролята на идентичността на бранда като по-
всеобхватен и надежден инструмент за реално 
позициониране. На организационно ниво е 
предложена теоретична система от ценности, 
формиращи идентичността на бранда, които се 
създават чрез средствата на графичния дизайн, 
интегрираните комуникации и организационното 
поведение. Таза система може да бъде доразвивана и 
операционализирана за целите на конкретни 
емпирични изследвания например за изследване на 
влиянието на идентичността на бранда върху 
имиджа и репутацията на бранда, потребителската 
ценност и потребителската лоялност към бранда.

8  Berry, L. (1995). "Relationship Marketing of Services - Growing 
Interest, Emerging Perspectives." Journal of Academy of Marketing 
Science, 23(Fall), 235-245., p.243

Идентичност на организационен бранд
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Икономически просперитет като явление 
в България вече четвърт век не е познато на 
българското общество. Икономика, изпълнена с 
национално съдържание и същност все повече 
звучи като абстракция. България почти не 
разполага със стопански предимства,  
обосновани от икономическите теоретици, като 
предпоставка за печелившо участие в 
международното разделение на труда.(1) 
Четвърт век България е чист вносител на почти 
всичко, което е нужно за индуструално, 
обществено и лично потребление. Това, което се 
произвежда като „Made in Bulgaria“ не само 
икономически, но дори статистически е 
н е з н ач и т е л н о  и  н е с ъ щ е с т в е н о  кат о  
икономическа величина, както на вътрешния, да 
не говорим за регионалните или глобалния 
пазари.

Понеже няма друго понятие ще 
използваме понятието „национална икономика“ 
за да се опитаме да харктеризираме все пак 
някакви нейни параметри. Националната 
икономика понастоящем реално се дели на два 
сектора: 
а) икономически дейности с българска 
и д е н т и ф и к а ц и я .  То ва  с а  д р е б н и  и  
т е х н о л о г и ч н о  н е д н о р од н о  с въ р з а н и  
производства, които формират малкия и среден 
бизнес на България, който обаче е без 
съществено значение за икономическия 
просперитет, но се оказва почти единственият 
реален източник на принадена стойност и пълни 
частично приходната част на бюджета и спасява 
социалната политика на държавата. Като 
икономическа характеристика - това са еднични 
стоки и услуги без значение за външните пазари 
и частично за вътрешния.

б) икономически дейности, свързани с активно 
мобилно движение на транснационален и по-
едър чуждестранен капитал. Едрият капитал 
следва бизнесстратегиите на ТНК и силни 
холдингови корпорации, които изключително 
избирателно използват българските условия за 
развиване на многократно по-печеливша 
дейност у нас, в сравнение, ако се извършваше в 
техните държави. Принадената стойност в по-
голямата си част се "изнася" в други 
икономически пространств, вкл. и в офшорни 
зони. Реинвестиционната дейност на тези 
икономиче ски субекти в  стопанското 
пространство на България е сведена до 
минимум. Целта е максимално извличане на 
печалби и  тяхното прехвърляне към 
корпоративните централи. Монополизирането 
на сферите, в които действат е безпрецедентно и 
у т е ж н я ва  д о п ъ л н и т е л н о  и  бе з  то ва  
неефективните социални функции на 
държавата. За сметка на това се облагодетелства 
тесен кръг политически и икономически групи. 
Чрез преднамерено създадени механизми се 
осъществява монополистическа експлоатация 
на естествените ни ресурси, а също така на 
гражданите и на самата държава! Това е новият 
момент в българската капиталистическа 
действителност понастоящем: държавата е 
обект на нечуван грабеж от чуждестранния 
капитал. При това, той се реализира с помоща на 
р о д н о т о  д ъ р ж а в н о  у п р а в лен и е !  
Бюджетниятпринос на чуждестранния капитал 
се свежда основно до задължителните социални 
и данъчни ангажименти, в редица случаи 
изкуствено облекчени. Непроизводителното 
използване на чуждестранния капитал е друга 
негова характерна особеност. Финансово-
банковият и търговски капитал е доминаращ 
като присъствие в българското икономическо 
пространство. Производителен капитал е 
активиран единствено на базата на некоректно и 
криминално приватизирани стратегически 
мощности на българската икономика и на 
грабителски аутсорсинг. При изчезване на 
условията за многоцифрени печалби, по 
логиката на К. Маркс, този капитал, увеличен 
многократно ще "се изпари" тотално от 
българското икономическо пространство.
И така, в преходния период българската 

Неоиндустриализация 
или 
реиндустриализация?
Доц. д-р Георги Маринов,
Бургаски Свободен Университет
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Неоиндустриализация или реиндустриализация?

икономика като национално идентифициран 
субект и обект, не разполага с нито едно 
стопанско предимство, било то наследено или 
новосъздадено, което дава на страната 
някаква конкурентоспособна позиция в 
рамките на глобалното и регионално 
разделение на труда.   

В последно време, засилено се прокарва 
идеята (лансирана също официално и от 
управленските органи на ЕС), че спасението на 
страни-членки като България е в стимулиране на 
процес на „реиндустриализация“. Да, такова 
понятие съществува! И не е ново. Въпросът е как 
ще се интрепретира? Такава алтернатива 
усилено се натрапва и на развиващи се страни от 
периферията, които са дори в много по-слаби 
индустриални позиции? Някои автори коректно 
т ъ р с я т  и з х о д а  е д и н с т в е н о  в  
„реиндустриализация на иновационна основа 
(платформа)“ (2). Ако е възможно обаче това!  
Конкретно за България. След „цунамито“ на 
унищожителната деиндустриализация за каква 
реиндустриализация може да става въпрос? Или 
по-точно за какъв тип реиндустриализация и на 
каква основа да извърши подобен процес? 
Нашето мнение е, че при тоталното загубване на 
всички значими стопански предимства, един 
"рестарт" на националната икономика изисква 
н е  о б щ а  к л а с и ч е с к а  с х е м а  н а  
реиндустриализация, защото я няма базата, а 
процес на неоидустриализация. Зад това 
понятие се крият действително иновативни 
подходи, стратегии и политики, които не се 
вписват в логиката на индустриални политики 
от епохата на научно-техническата революция. 
Става дума за управленска способност за 
геополитическо и геоикономическо мислене в 
условията на привличане на българското 
икономическо пространство в сложни, 
интензивни и понякога противоречиви 
регионални интеграционни процеси. С други 
думи, възможен е "turn off" (излитане от 
"иконономическата писта“ на стопанска 
стагнация), но от качествено нови позиции, 
които трябва да бъдат създадени в ускорени 
темпове. Кои са тези стартови позиции - 
единствено постиженията на информационно-
комуникационната революция и смели 
геоикономически решения. И тава трябва да 

с т а не  в  р а м к и т е  н а  д ъ л г о с р оч н а  
икономическа стратегия. Също изтъркана, 
повтаряна като мантра теза през прехода, но 
факт е, че и досега България не разполага със 
смислена икономическа национална стратегия, 
която да заложи някакви реални хоризонти за 
икономическо Възраждане. Всяко правителство 
работи на парче, в плен са на различни 
зависимости от вътрешно и външно естество и 
затова икономическите реформи са сведени до 
елементарни форми на имитация. Целият 
преход се оказа стопроцентова имитация на 
разнопо сочни ,  че сто  противоречиви ,  
непродуктивни и както се оказа в крайна сметка, 
особено вредни за националните интереси 
занимания по реформиране. Така преходният 
период спокойно може да се квалифицира като 
имитационен модел на цялостното развитие на 
българската държава, икономика и политика 
след 1989 г. Така че, той не само не е приключил, 
напротив още не е стартирал истински! 
Доказателства: плачевните резултати в областта 
на демокрацията, икономиката, социалната и 
технологичната области, състоянието на 
външната ни търговия, последното място в ЕС 
по всички възможни показатели на ЕВРОСТАТ 
и непрестижни места на България в 
международните класации по такива показатели 
като правене на бизнес, конкурентоспособност, 
корупционнни практики, икономическа 
свобода, бюджетна прозрачност, икономическа 
свобода и т.н. (3) 

И така, обичаните от преходните 
управленци формални "причини" за това 
състояние,: МВФ (с неговият Паричен съвет) и 
Еврпейският съюз (с неговите стратегии, 
политики и директиви) наред със истинските не 
само, че сковават националната икономическа 
енергия, но поради пропиляното време, вече 
много е трудно да се обосноват теоретически, да 
не говорим с практически измерения, параметри 
на нов икономически модел за развитие, който 
да гарантира постепенно излизане от 
с егашнат а  перманентна  депре сия  на  
българската икономика и да се осигури 
постъпателен икономически, технологически и 
социален просперитет на българската държава и 
на гражданите.  Резултатите са ниско 
национално икономическо самочуствие, 
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стигащо до стопански нихилизъм. Защото 
моделът на икономическото развитие на 
България е програмиран, поне до сега, ако не се 
промени нещо: модел на икономически, 
социален и инфраструктурен слугинаж на 
силни в икономическо отношение субекти, 
опериращи в глобалната и регионалните 
икономики - било то държави, ТНК или банкови 
институции. Как да си обясним бумът на 
моловете и офиссградите в София и някои други 
по-големи населени места в България, 
банковите клонове на всеки ъгал дори в 
неголеми градове и селища при не особено 
ш и р о к  и  п л а т е ж о с п о с о б е н  п а з а р ,  
„необяснимият апетит“ към българската 
земеделска земя, вкл. от субекти, които бъркат 
България с Румъния.  Тези факти говорят за 
сценарий за „някакво икономическо развитие“ 
на България, изготвен и осъществяван от 
външни фактори, но и с особенното усърдие и 
принос на родни управляващи (и досега) и 
теоретици на прехода! 

Може ли подобен модел да доведе до 
социален (неикономически) просперитет, 
който да ни доближи до средното равнище в ЕС? 
Възможно е, но той няма да се осигурява от 
родна икономика, а от „целесъобразни“ 
финансови  подаяния  на  ЕС,  ТНК и  
чуждестранни банки.  Според различни 
анализаторски  институции  (родни  и  
чуждестранни) - от над сто години до около 45 
години евентуално са нужни за приближаване на 
българина до сегашния социалнен среден 
стандарт на ЕС! Т.е. на българския гражданин 
му се натрапва съдбата на „чакащия просяк с 
протегната шапка“. И един вечен „догонващ 
модел, известен иронично като теория на 
„летящите гъски". Може и да се пусне нещо в 
шапката, но може и не! Зависи, от какво? 
Отговорите не са толкова сложни, те се 
реализират на практика вече четвърт век! Като 
се отчете и демографския колапс, то 
"българските просяци" по законите на 
биологията ще бъдат сведени до минимум! 
Подобен "социален модел" за развитие на 
България е пагубен и окончателно ще обезличи 
икономически страната. Трагикомичното е, че 
сами усърдо работим за каузата на модела, нещо 
повече, платихме в режим ex-ante"!

Сериозно преосмисляне са налага и на 
налаганите ни приоритети за икономическо 
развитие на България - селско стопанство, 
туризъм, услуги, залегнали в различни 
съмнителни планове  и програми (планът Рън, 
стратегии на ЕС).

Какви са резултатите от „приоритета“ 
селско стопанство: от нетен износител на 
пресни плодове и зеленчуци се превърнахме в 
нетен вносител - над 80%. Небалансирано 
растеневъдство, в което доминират зърнени 
храни  и  техниче ски  култури ,  някои  
стимулирани и налагани с директиви от ЕС - 
например рапицата за производство на 
биогорива, на които още не е доказана 
икономическата и екологична ефективност. 
Н е п о з н а т о  в  н а ш а т а  и с т о р и я  е д р и  
латифундистки стопанства, дори със световен 
рекорд -над един млн. декара земя притежание 
от един арендатор и собственик. Директните 
плащания с пари на ЕС деструктуризират още 
повече аграрните баланси на българското 
земеделие. Животновъдството става все по-
екзотична селскостопанска дейност, защото 
фуражното земеделие е почти изчезнало, а и ЕС 
налага такива изисквания, каквито например в 
Германия и други страни-членки са създавании 
са създавани в продължение на 50 години. 
„Икономизацията“ в селските райони, вкл. и със 
средстнва на ЕЗФРСР с не аграрни дейности на 
село е почти „кауза пердута“ по ред „нови“ 
п р и ч и н и ,  ко и то  с а  д о б р е  и з ве с т н и .  
Следователно, в този „преходен модел“, 
селското стопанство носи огромни печалби на 
десетина едри земевладелци и няколко стотин 
по-дребни. За спекулациите в този сектор да не 
говорим.  Конкуренто спо собно стта на  
българската аграрна продукция на европейския 
пазар е почти нулева. Затова съвсем резонно и в 
тази икономическа сфера също трябва да се 
говори за неоаграрна стратегия. Принципно 
проблемите стоят както в промишлената сфера.
Аграрно Възраждане е възможно, ако не се 
допусне следващ удар върху селското 
стопанство, подобен на този чрез механизма на 
"ликвидационните комисии". Защото вече я 
ясно, че се подготвя тотална ликвидация на 
родната аграрна икономика. Освен вътрешните 
ни бъркотии по т.нар.  аграрна политика, 



61“БИЗНЕС ПОСОКИ”

у т в ъ р ж д а в а щ а  н е в и ж д а н  а г р а р е н  
латифундизъм, окончателният удар върху 
родното земеделие ще бъде нанесен с 
постепенното редуциране на аграрните 
субсидии, изсквани от СТО (Световна търговска 
организация). Този процес е неизбежен, но може 
да се очаква, че с приключване на субсидиите ще 
приключат своята дейност и родните 
арендатори, собственици и фермери. Тогава 
нашата аграрна продукция няма никакъв шанс 
да стъпи на пазара на евросъюза. Ако ще се 
спасява нещо, то ще са интересите на 
селскостопанските производители в страни като 
Франция, Германия, Италия. Засега периодът 
на лесните пари (с мизерните ренти и 
директинте плащания) в селското стопанство 
продължава. Изходът вероятно ще бъде 
окончателна „интернационализация“ на 
българската земя. Криворазбрани дебати се 
провеждат в управленските централни органи и 
още по-необмислени предложения се правят 
през последните месеци. Достатъчен е един 
дори повърхностен анализ на интересите на 
френските, немските, италианските, испанските 
и други аграрници в ЕС, за да се намери верният 
отговор за истинската съдба на българското 
земеделие! Последствията за българското 
селско стопанство са същите, както за 
енергетиката и индустрията. Именно поради 
такива и много други прични, учени и експерти 
отдавна алармират, че Общата селскостопанска 
политика на ЕС се нуждае от ново преосмисляне 
след приемането  (също в бъдеще и на други 
страни) на нови страни-членки като България, 
със силен аграрен потенциал, топящ се обаче в 
процеса на членство и активните преговори, 
които се водят в СТО за премахване на аграрните 
субсидии и дотации.

Какво би могло да направи в областта на 
селското стопанство? Засега виждаме един 
полезен ход: съобразявайки се с принципите на 
Общата селскостопанска политика на 
евросъюза да провеждаме по-смело умерена 
национална аграрна протекция и да се борим 
като страна-членка за общностен специален 
механизъм за аграрна защита на селското 
стопанство на страни като България, който да 
допълни сегашните механизми на ОСП.

П р и о р и т е т ъ т  „ у с л у г и “  к а т о  

икономическа сфера е все по-малко и по-малко 
„български“ приоритет. Нито търговията, 
нито банково-финасовите услуги са прерогатив 
на български интереси и стратегически 
стопански дейностни. Със сбърканата 
философия за развитие на българския 
туризъм, който се превърна в благодатно поле за 
"изпиране" на присвоен роден или привлечен 
чужд капитал, този също натрапен ни 
"стратегически приоритет" има ресурс да 
изхранва сезонно една малка част от вече почти 
половин милионната структурната безработица 
на България! Можем само да завиждаме на 
Унгария, която също е страна-членка на ЕС, 
също има нашите параметри като територия и 
население, но туризмът и дава три пъти повече 
приходи и е поне с 6-7 пункта по-малък принос в 
БВП! Лъвският пай се пада на реалния и 
технологичния сектор!

Енергетиката обаче си заслужава 
усилията да се запази като приоритет. Все още 
може да се спаси и тя да бъде наистина 
български икономически двигател на стопански 
просперитет. Но и тук, българската “политика“ е 
в пълен плен на добре защитавани чужди 
геостратегически интереси в триъгълника САЩ 
- Европейски съюз - Русия, при пълно 
игнориране на националните интереси на 
България. 

С известна доза „отчаян“ оптимизъм, 
като начало за икономическо Възраждане 
според нашите виждания, е целесъобразна 
икономическа стратегия, която да има четири 
приоритета:
а) развитие на не голям класически реален 
сектор, използващ иновативни средства за 
производство на основата на малки и средни 
фирми с българска идентичност
б) развитие на стегнат високотехнологичен 
сектор от фирми с българска идентичност
в) развитие на българското икономическо 
пространство като междинен, кръстопътен 
център от пътни, водни, морски и жп. трасета, 
преносни  мрежи и коридори за комуникиране 
(пренос) на конвенционални стоки и услуги и 
ресурси (най-вече енергийни).
г) развитие на икономически дейности в 
пространството на страната от чуждестранен 
капитал при добре обмислени, отговарящи и на 

Неоиндустриализация или реиндустриализация?
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българските интереси условия за неговото 
функциониране и премерени защитни 
механизми в режим "ex-ante". Стигне ли се до 
защита на национални интереси в режим "ex-
poste", изходът е ясен! Поради съществуващата 
международна юрисдикция за защита на 
корпоративни инвестиционни интереси, почти 
невъзможно е да бъдат правно отстоявани 
интересите на българската държава.(4) Факт е, 
че през преходния период този капитал изпълва 
съдържанието и същността на "българската 
национална икономика". През следващите 
етапи на членство в ЕС тази характеристика ще 
се засилва. Или българската икономика ще става 
все по „небългарска“!

Тези четири приоритети, обхванати в 
една обща дългосрочна и балансирана 
национална икономическа стратегия, се 
предлагат от гледна точка на основния проблем 
на българската икономика - постоянният 
недостиг и невъзможността да се осигуряват 
необходимите инвестионни ресурси. При 
смислена политика в тези четири направления 
може да се намали инвестиционният натиск 
във времето. Това от една страна.

Второто изискване, е реализиране на 
стратегия за национална стопанска 
(секторна и продуктова) и геоикономическа 
диверсификация, не противоречаща на общите 
интереси на ЕС. Това означава едно: 
преосмисляне на пазарната стратегия на 
страната с цел постигане на нов балансов микс 
от продукти и услуги, в т.ч. ограничен кръг 
иновативни и високотехнологични, за 
производството на които могат да бъдат 
създадени най-благоприятни вътрешни и 
външни условия. Така, че те постепенно да 
заемат конкурентни позиции и на пазара на 
Европейския съюз.

А ко  п а з а р ъ т  н а  о б щ н о с т т а  в  
първоначални етапи не поема български 
изделия в първите две направления, поради 
ниската им конкурентноспособност, приходите 
трябва да се осигуряват от други пазарни 
дистинации с по-занижени изисквания. Такива 
пазарни ниши има! Някои трябва да се 
възстановят пазарно, а не политически, като 
руския пазар, други да се създават на ново. В 
това отношение трябва да се засили 

регулативната роля на държавата.
С л ед  като  з а  д ве  д е с е т и л е т и я  

предприсъединително и пълно членство в ЕС 
българската икономика бе практически 
" с то п е н а " ,  е  и л ю з и я ,  ч е  р е ш и т е л е н  
икономически, технологичен и социален 
просперитет може да се осъществи в сегашния 
индикативен период (2014-2020). Не е наша 
задача, тук да анализираме новия Договор за 
партньорство и новите (фактически стари) 
Оперативни програми. Наднационалното 
управление на ЕС е крайно време да разбере, че е 
от общ интерес, България (а и не само тя) 
максимално да ускори процеса на изравняване 
на своето икономическо, технологическо и 
социално равнище със средното в общността. В 
противен случай, замисълът, българското 
икономическо пространство да се превърне в 
удобен, специален имагинерен икономически 
субект, обслужващ по-висши геоикономически 
интереси, може и да се провали, ако се запази за 
дълго време ниският социален статус на 
б ъ л г а р с к и т е  г р а ж д а н и .  П р и  т о в а  
икономическата и социална цена ще бъде 
моного по-голяма! Нещо повече, не са 
изключени мощни социални вълнения, 
последвани от непредсказуеми политически 
последствия. Няколкостотин милиардни 
„спасителни“ финансови инжекции за още две-
три държави страни-членки като България 
(освен Гърция) означава финансов колапс на 
целия Европейски съюз!

Третият приоритет е може би най-
бързият за реализиране и изисква едно усилие: 
национално отговорна и мъдра икономическа 
политика. При него най-безболезнено може да 
се реши проблемът с инвестирането чрез 
предоставяне на по-големи мажоритарни дялове 
на стратегическите инвеститори. Проблемът за 
частта на държаваната собственост в енергийни 
и други проекти е повече занимавка за партийни 
функциониери.  ЕС НАТО (+ воените бази) са 
достатъчни за гарантиране на националните 
интереси в мегапроекти и при по-нисък дял на 
собствеността! Ако това не е вярно, възниква 
резонно въпросът какво прави страната ни в тези 
регионални формирования! Но именно този 
приоритет се оказва най-труден за реализиране! 
Защо? Защото ЕС, САЩ и Русия защитават 
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твърдо геостратегическите си искономически и 
политически интереси, докато стратегията на 
България да се „прикрепва“ към тях! Това не е 
държавна стратегия! Нефтопреносни мега 
проекти успешно се реализират между 
Финландия и Русия, газопреносни (Северен 
поток) между Германия и Русия, но се провалят в 
България. Една Унгария има ясна и категорична 
политика към Южен поток, докато България се 
върти в кръга на декларативните пожелания! 
От гледна точка на капиталово напрежение, този 
приоритет е и най - изгоден за България. При 
умни политики, може не само да не се 
натоварваме капиталово, но и да инкасираме 
сериозни чисти приходи от транзитни такси. Да 
не говорим за геостратегически предимства, 
като „кранчетата“, които също имат своята цена, 
вкл. финансова! В случая с Украйна, вече няма 
съмнение, че по-голямата част от милиардните 
помощи за тази страна, освен за "демократични 
промени", ще отидат за заплащане на руския 
природен газ, предназначен за транзитиране 
през Украйна за Западна Европа! 

Четвъртият приоритет е още по-лесен 
за реализиране: изисква само едно усилие: 
национално отговорна политика! За такава си 
заслужава да плащат българските данъкоплатци. 
Очевидно е, че проблемът "геополитическа 
агентура" (5) у нас е прехвърлил всякакви 
морални граници, защото непрекъснато се 
защитават интересите на други данъкоплатци, 
чийто субекти най-безнаказано и безотговорно 
ощетяват българските граждани и държава.
В какво се крие същинският проблем за 
реализиране на този четирипосочен модел за 
икономическо възраждане на България. В 
огромните потребности от инвестиционен 
капитал  и  бягането  от  конкретни  
п о л и т и ч е с к и  о т г о в о р н о с т и  н а  
управляващите. Нито вътрешните източници: 
БВП или роден бизнес, нито финасови ресурси 
от вън - от ЕС, ПЧИ или международни банкови 
заеми, могат да генерират и осигурят 
необходимите  финансови ре сурси за  
неоиндустриализация. Формирането на 
няколко стратегически приоритети, позволява 
както едновременно така и по отделно да се 
търсят и осигурявят потребните финасови 
ресурси Именно този факт налага да се 

провежда нова стратегическа диверсификация 
на  геоикономическата политика на 
България.  Опонентите ще кажат - а членството 
в ЕС? 

Принципиално такъв национален подход 
се приближава до замисъла на План „Европа 
2020“: търсене на ресурси  за инвестиционен 
растеж, за интензивен растеж (нови технологии) 
и приобщаващ растеж. По данни на ИИ на БАН, 
в разработка преди около десет години (6), за 
„turn off“ в рамките на двадесетгодишен период 
биха били нужни около 60-70 млрд.евро. нетен 
капиталов ресурс. Тази цифра е акуална и 
понастоящем, ако се стартира такъв процес, но 
вече потребност от много по-голям капиталов 
ресурс! Източниците на финансиране на 
подобно развитие в основни линии са ясни: 
собствени средства от БВП, планираните за 
всеки индикативен период финансови средства 
за усвояване от фондовете и програмите на ЕС, 
ПЧИ, скромните на родния бизнес, банкови 
държавни заеми от глобални и регионални 
финансови структури (МВФ, Световната банка), 
частни кредити от международни търговски 
банки. Нито един от тези източници може да се 
определи като като достатъчен и стабилен в 
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 
аспект! Особено в уловията на криза. Затова 
целесъобразното усвояване на средства от 
финансови инструменти на ЕС, но подчинени на 
дълго срочна  икономиче ска  стратегия  
придобива изключителна национална 
отговорност!

Ресурсите на държавата, които могат да 
бъдат заделени например за двадесет години са 
ограничени, най-малкото поради две причини: 
нисък икономически растеж и постоянен 
външнотърговски дефицит. Няколкото години 
на относително висок икономически растеж 
(2003-2007г.) бе т.нар. период на „лесните пари“. 
Както лесно се придобиваха, така и бързо се 
изпариха  след  диват а  приватизация .  
Икономическата криза, която както се оценява, 
че е преминала в скъсен постоянен цикъл, е 
допълнителен фактор, който усложнява 
публичните финанси на страната от гледна точка 
на инвестиционно използване. При това във 
всякакъв план: текущ, средносрочен и 
дългосрочен. Така че, реално погледнато, освен 
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на хартия едва ли може да се приложи действена 
икономическа стратегия. Да се разработи - 
никакъв проблем. И преди години и сега има 
готовност отново да се разработи грамотна и 
н а ц и о н а л н о  о т го в о р н а  д ъ л го с р оч н а  
икономическа стратегия, независимо че 
членуваме в ЕС. Дори още по-добре, защото 
стратегическият външен фактор е безусловно 
ясен. Проблемът не е в разработчиците, а в 
нелоялоста на българското политическо 
управление към собствените си национални 
интереси. Поради тази причина средствата на 
държавата, които се заделят за инвестиционно 
предназначение са скромни и в условията на 
членство в ЕС отиват да покрият частта, която се 
изисква зъдължително за съфинансиране по 
публични проекти и програми в процеса на 
усвояване на средства от еврофондовете. Или за 
плащане на членския внос в „богатия клуб на 
ЕС“, за отчисления от българските ДДС, акцизи, 
митнически и други такси в общия бюджет на 
евросъюза. Аналогично стои въпросът и с 
публичните финанси по отношение на 
финансиране развитие на иновативен сектор в 
процес на евентуална неоиндустриализация. 
Българската държава едно, освен че няма 
иновативна стратегия, не може да изпълни 
формулата на ЕС 2:1 (две части финансов ресурс 
за НИРД да дава бизнесът и една част - 
публичната власт). Между другото, тази 
формула, заложена още в Лисабонската 
стратегия (План 2000) и преповторена в План 
„Европа 2020“, също не се изпълнява в повечето 
страни-членки и като цяло на равнище ЕС.
На България се нужни скромни цели: да се 
р а з в и я т  н е  м н о г о  и н о в а т и в н и  и  
в и с о к о т е х н о л о г и ч н и  п р о д у к т и  
(„българските Nokia“), но които да носят 
достатъчно финансови приходи от реализация 
на вътрешния и външни пазари. Очевидно е, че 
българската държава на настоящия етап няма 
нито средства, нито политическа воля да 
направи нещо съществено по въпроса. Защо? 
Най-вероятно поради тесногръдите интереси на 
управляващите и най-вече поради стриктното 
спазване на „външни изисквания и внушения".  
И защото на всички управляващи през всички 
етапи е пределно ясно: ако се заделят нужните 
национални ресурси за подобна цел, п

очти нищо не би останало за личностно, 
партийно и корпоративно „преразпределение“? 
Т е х н о л о г и ч н и я т ,  о с о б е н о  
високотехнологичният сектор е сложна материя 
за управление. Това е следващият проблем! 
Третият е, че без външна помощ не е възможно 
да развиваме иновативни производства. За 25 
години стратегическите ни партньори 
направиха всичко възможно да се унищожат 
сериозни „кълнове“ (заводите в Правец, Стара 
З а го р а  и  д р . ) ,  ко и то  с л ед  р а зум н и  
преструктурирания можеха да се превърнат в 
основа на модел за иновативно икономическо 
развитие на България. В противовес на това, с 
масиран чист внос на информационно-
к о м у н и к а ц и о н н и  и  м а л к о  д р у г и  
конвенционални производствени технологии, 
българските фирми, граждани и публичната 
власт се превърнаха в елементарни „Users“ 
( п от р е б и т е л и ) .  М а л кото  и н о ват и в н и  
инициативи и изделия, които блеснаха на 
българския небосвод на бърза ръка бяха 
"усвоени" от чуждестранни ТНК. И все пак, ако 
се заложи развитие дори и на скромен 
иновативен сектор, без външен технологичен 
трансфер е невъзможно да се реализира 
неговият старт и последващо развитие. Въпрос 
на геостратегически избор е как ще се действа, 
като се отчита членството на България в ЕС и 
опеката на новия стратегически партньор отвъд 
Океана. Последният не само охотно, но и 
брутално агресивно налага да примем например 
съмнителни американски технологии за добив 
на шистов газ, пораждащи маса неясни 
икономически и екологически проблеми, но 
нито една американска фирма досега не е 
предложила някаква сериозна форма на 
икономическо сътрудничество (специализация 
или коопериране) за производство макар и на 
нещо малко, но високо технологично българско 
изделие. Малкото американски инвестиции са 
повече в подкрепа на демокрацията и на НПО, 
изпълняващи специални задачи в качеството си 
на „геополитическа агентура“. В ЕС групата на 
водещите в технологично отношение страни-
членки (Германия, Белгия, Англия, Холандия, 
Финландия и др.) провеждат меко казано 
игоистични собствени технологични политики, 
ползвайки при това най-много финансови 



65“БИЗНЕС ПОСОКИ”

ресурси от общия бюджет на ЕС. Типичен 
случай е закриването на няколко завода на 
НОКИА в Германия, производствата на които 
бяха изнесени (аутсорсинг) далеко на Изток. 
Това „технологично преструктуриране“ се 
извърши със средства на Европейския фонд за 
посрещане на прездизвикателствата от 
глобализацията. На практика този чист 
аутсорсинг бе платен от общия бюджет на 
евросъюза, като няколко стотин милиона евро се 
и з п о л з в а х а  з а  п р е у с т р о й с т в о  и  
преквалификация на освободените немски 
работници. Позволяваме си да попитаме, защо 
поне една част не се изнесе в българското 
икономическо пространство? Причини срещу 
това сигурно има, но къде остана принципът за 
солидарността? ЕС не провежда политики за 
директно финансиране на реалния сектор на 
страните-членки, високотехнологичните 
специалисти у нас вече са кът, след като хиляди 
емигрираха "планово" (специални работни 
визи) и непланово именно в Германия и други 
водещи в технологично отношение страни на 
ЕС. Вероятно и заплащането на работната ни 
сила в стремежа към изравняване на цени и 
заплати към средното равнище в ЕС вече е по-
неблагоприятно в сравнение с други страни на 
Изток. Да не говорим за крайно обременените 
административните услуги и т.н. Но независимо 
от това, се изсипват млрд. евро за развитие на 
високотехнологичния сектор. Новата Програма 
„Хоризонт 2020“, която се разгръща именно като 
иновативна, има ресур от над 80 млрд. евро. Но 
нейните приоритети са така определени, че 
пасват идеално на технологичните цели на 
гореспомената група страни-членки на ЕС. 
Дори и да е пресилена тази оценка, си задаваме 
въпроса за какви конкретни иновативни цели 
могат да се използат средства от тази програма в 
България: създаване на информационни 
центрове, на формализирани технологични 
п а р ко в е  ( с ъ щ о  с  и н ф о р м а ц и о н н н о -
консултативна насоченост) и други проекти от 
подобен род? Полезно, но без конкретика за 
създаване на високотехнологични малки и 
средни фирми и на високотехнологични 
продукти, от които да се печели на вътрешния и 
на външните пазари. Поради сложните и 
забавени процедури българските фирми се 

отказват дори и от спечелени проекти за 
конвенционални технологии. 

Има ли изход? Да, но повече като надежда 
и отново зависи от геополитическото и 
геоикономическо мислене на управляващите. А 
то определено е техен дефицит! Става въпрос за 
стратегическа геоикономическа иновативна 
д и в е р с и ф и к а ц и я  н а  б ъ л г а р с к а т а  
външноикономическа политика. Тя трябва да 
разкрива и други стратегически партньори в 
областта на иновациите и високите технологии - 
Япония, Китай, азиатските „тигри“, защо не и 
Русия. Второ, инициативи за създаване на 
инструменти за протекции за технологични 
продукти, особено  за пазара на ЕС. Става 
въпрос за конкретен евросъюзен механизъм за 
защита на иновативни производства в страни 
като България. Наивно е да се приеме, че може 
да се предоставят преференции само на отделна 
страна-членка от ранга на България. България не 
е Великобритания? Затова трябва да се 
използват механизмите в общността за 
съгласувани и коордиднирани действия между 
страни-членки със сходни интереси. В противен 
случай, шансовете да се развиват такива 
производства в нашата страна са почти нулеви. 
И трето, иновативната политика трябва да е 
обвързана с привличане и осигуряване на 
необходимия рисков финансов ресурс. Също 
нерешен въпрос от гледна точка на условията в 
България и незаинтересоваността на ЕС, освен с 
политически декларации и директиви. По 
схемите на лобирането, което е регламентирано 
официално в ЕС се разработват десетки 
директиви в областта на иновациите в полза на 
определени бизнес субекти в общността. От тях, 
нито един от България! 

Следователно, технологичният аспект на 
икономическия просперитет е възможен, но 
и з и с к в а  о т г о в о р н а  н а ц и о н а л н а  и  
геоикономическа политика за привличане на 
високотехнологично ноу-хау и поддържащия го 
рисков финансов ресурс. Самата държава е 
маломощна от гледна точка на осигуряване на 
инвестиционен и рисков капитал! В този смисъл 
и в духа на гореизложеното защитаваме тезата за 
н е о и н д у с т р и а л и з а ц и я ,  н е  з а  
реиндустриализация. Последната е може би 
новият капан българската икономика да изчезне 
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завинаги в икономическото небитие.
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Ефект на приспособяване на продажбите след промоция

Според появавата във времето ефектите от 
насърчението на продажбите могат да се 
разделят на: незабавни, краткосрочни и 
дългосрочни. Един от основните изводи от 
повечето изследвания на ценови промоции е, че 
краткосрчоният ефект е значителен. Успехът на 
една кампания за насърчаване на продажбите 
зависи не само от краткосрочния ефект, който тя 
оказва върху продажбите, но и от остатъчния 
ефект или дългосрочен ефект. Мила (Mela), 
Гупта и Леман (Lehmann) в своето проучване от 
1997 определят като дългосрочен ефект от 
насърчаването на продажбите „кумулативния 
ефект върху избора на марка, продължаващ 

1
няколко години” . Декимп (Dekimpe), Хансенс 

2
(Hanssens) и Силва-Рисо (Silva-Risso)  (1999) 
прилагат друг подход при изследване на 
дългосрочните ефекти от ценови промоции. 
Първо, те разделят продажбите на два вида – 
стационарни и нестационарни (развиващи се – 
evolving). Като стационарни се отчитат всички 
продажби, които след насърчението се завръщат 
към тяхното средно равнище от преди 
кампанията. При стационарните продажби след 
увеличението (краткосрочен ефект) се 
наблюдава един период, през който продажбите 
се колебаят, докато стигнат нивото преди 
промоцията. Авторите наричат това време 
„период на приспособяване”. Пауълс (Pauwels), 
Хансенс и Сидарт използват дефиниции за 
продължителността на ефектите, които са 

 

взаимствани от иконометрията. Преди тяхното 
проучване при изследванията върху ефектите от 
промоциите използват няколко по-различни 
понятия. Например, ефектите се разделят на 
настоящи и динамични. Към първите се отнасят 
незабавното увеличение на продажбите по 
време на насърчението. Под динамични ефекти 
се определя дългосрочното влияние на 
промоциите върху продажбите и пазарния дял 
на марката. Според класификацията на 

3
авторите , посочени по-горе, от гледна точка на 
времето на проявяване на ефектите са: 1) 
незабавни ефекти, 2) ефекти на приспособяване 
и 3) дългосрочни ефекти. Основният извод от 
тяхното проучване е, че докато незабвният ефект 
от промоциите е значителен, то дългосрочният 
ефект липсва при изследваните стокови 
категории. Дължината на периода на 
приспособяване на продажбите варира и зависи 
от фактори като стокова категория и марка.

      Фигура 1

Продажби на марка – краткосрочен, 
приспособяване, дългосрочен ефект

А – краткосрочен (незабавен) ефект върху 
продажбите

Б – ефект на приспособяване
В – дългосрочен ефект

Ефектите на приспособяване започват след 
приключване на акцията и продължават до 
установяване на продажбите на равнище на 
средните от преди промоцията или на ново 
равнище в зависимост от това дали продажбите 
са стационарни или не. Тези ефекти могат да 
бъдат положителни и отрицателни. Последните 
са добре известни и са описани в проучванията 

Ефект на 
приспособяване на 
продажбите след 
промоция

Гл. асистент д-р Атанас Луизов, 
Бургаски свободен университет

1   

2     

Mela, C., S.Gupta, D.Lehmann, The Long-Term Impact of 
Promotion and Advertising on Consumer Brand Choice, Journal of 
Marketing Research, 34 (2), 1997, pp. 241 - 261

Dekimpe, M., D.Hanssens, J.Silva-Risso, Long-run Effects of 
Price Promotions in Scanner Markets, Journal of Econometrics, 
89(1/2), 1999, pp. 269 - 291

3   Pauwels, K., D.Hanssens, S.Siddarth, The Long-term Effects of 
Price Promotions on Category Incidence, Brand Choice and Purchase 
Quantity, Journal of Marketing Research, 39, 2002, pp. 421 - 439
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на насърченията като следпромоционален спад. 
Той се дължи на ефекта „ускоряване на 
покупката” – т.е. потребителите правят покупка 
по-рано от обикновено, за да се възползват от по-
д о б р и т е  п р о м о ц и о н а л н и  у с л о в и я .  
Положителните са равнища на продажбите, 
които са по-високи, отколкото са били преди 
насърчението. Ефектът на приспособяване трае 
докато колебанията в продажбите не започнат да 
клонят към нула.

Оценка на периода на приспособяване 

За оценката на периода на приспособяване на 
продажбите след насърчителна акция e 
използван дисперсионен анализ. Предполагаме, 
че промоциите предизвикват по-големи 
отклонения в продажбите в сравнение с тези, 
получени през периоди с по-малка или никаква 

4промоционална активност. Приложен е подход , 
използван от Джета и Ренджифоу. Периодите на 
наблюдение на продажбите на марките са по 
разделени на две групи месеци: 1) месеци без 
промоционална активност за марката и 2) 
месеци с промоции на марката.  Подходът е 
модифициран от автора като се отчитат по-
малки времеви интервали преди и след 
промоцията. Тези интервали включват 2-, 3- и 4-
седмични периоди. Хипотезата за наличие на 
разлика във вариацията на продажбите през 
месеците без и с промоция е проверена чрез тест 
на тест на Ливин (Levene's test), който е по-
устойчив при нарушение на условието за 
нормалност на разпределенията на продажбите 

5в двете групи . Нулевата хипотеза, която се 
проверява при теста на Ливин е:

2
H : σ  /  = 10 1 2

Където:
2

σ  – дисперсия през периодите преди 1

промоцията
2

σ  – дисперсия през периоди след 2

промоцията 

Алтернативната хипотеза предполага 
различие в дисперсиите на продажбите преди и 
след промоционалната седмица. Очакваме, че 
при периода на приспобяване, вариацията в 

2
σ

продажбите след промоцията ( ) ще бъде по-
2голяма в сравнение с тази преди нея (σ ) – т.е. 1

нулевата хипотеза е отхвърлена и се приема 
алтернативната. Считаме, че ефектът на 
приспособяване продължава до седмиците след 
промоцията, при които нулевата хипотеза може 
да се приеме за вярна.

Описание на данните

За анализа на ефектите от насърчаване на 
продажбите са използвани данни за продажбите 
на 5 марки вино на български производител. 
Марките са кодирани съответно с A, B, C, D и E. 
Броят на наблюденията е 105 обхваща периода 
от две години. Продажбите са отчетени на 
седмична база. Данните са получени от 
системата за вътрешно-фирмена отчетност на 
производителя, планирал и провел промоцията. 
Представените данни са за реализирани обеми 
продажби на регала в съответните търговски 
обекти на веригата магазини. Отчитането на 
продажбите става чрез т.нар стокова единица, 
която в случая представлява стъклена бутилка от 
750 мл. Изключение прави марка D. Тя се 
предлага в опаковка от 3 л. За целите на анализа, 
продажбите на марка D са прекодирани в 
стокови единици от 750 мл. 

В разглежданата търговска верига 
производителят е провел 7 акции за насърчаване 
на продажбите. Най-често промотирана е марка 
А – общо с 4 промоции, от които 1 през първата и 
3 през втората година. За марка В е проведено 
едно насърчение на продажбите. Марка Е е била 
стимулирана два пъти – по веднъж за двете 
години. Промоциите са с продължителност от 1 
или 3 седмици. За марка А две от насърченията 
са с продължителност от 1 седмица, а другите 
две са съответно по 3 седмици. Насърченията на 
другите  две  марки  с а  били  с амо  с  
п р о д ъ л ж и т е л н о с т  о т  3  с е д м и ц и .  
Производителят е използвал ценови и неценови 
промоции, както и комбинация между техники 
от двата вида. Първата промоция за марка А е 
ценова в комбинация с дегустация на мястото на 
продажбите. Дълбочината на промоцията е 21%. 
Тази отстъпка е по-висока в сравнение със 
средната дълбочина за промоциите на 
хранителни стоки за този период (15,19% - по 
данни от изследването Leaflet Monitor на GfK 

2
σ 2

4    

5  

Jetta, K., E.Rengifo, A model to Improve the Estimation of Baseline 
Retail Sales, Journal of Centrum Cathedra, Vol.4/1, 2011, pp.10-26
Манов, А., Статистика със SPSS, Тракия–М, С., 2001, стр.231
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България). Втората и третата промоция на марка 
А са неценови – дегустация. Четвъртото 
насърчение на марка А е отново комбинация 
между ценова техника – директно намаление на 
цената (дълбочина 5%) и неценово стимулиране 
– дегустация. Единственото за периода 
насърчение на марка В е ценово с размер на 
отстъпката 12%. Марка Е веднъж е стимулирана 
с директно намаление на цената (12% по-ниска 
промоционална цена). Втората промоция на 
марка Е е типичното за категорията 
комбиниране на ценова промоция (дълбочина 
11%) с дегустация. Наличието на голям брой 
неценови промоции е продиктувано от 
изискването на търговската верига за определен 
брой участия (седмици) в промоционални 
активности на магазините. Всяка една от 7-те 
промоции е включена в промоционалната 

брошура на търговската верига. Тази брошура се 
получава от потребителите седмица преди 
съответните насърчителни акции. При 
дегустациите е организирана допълнителна 
точка на продажбите. Ценовите промоции са 
допълнително маркирани на регала. 

Резултати от проучване на периода на 
приспособяване

Хипотезата за наличие на разлика във 
вариацията на продажбите през месеците без и с 
промоция е проверена чрез тест на тест на 
Ливин (Levene's test), който е по-устойчив при 
нарушение на условието за нормалност на 
разпределенията на продажбите в двете групи. В 
таблица 1 са представени резулатите от 
тестовете за равенство на дисперсиите. 

95% доверителен интервал Марка Периоди  Стандартно 
отклонение долна граница горна граница 

Levene’s test 

без промоция 17,60 14,95 21,35 А 
с промоция 37,12 27,88 54,87 

16,39** 

без промоция 8,10 6,97 9,66 B 
с промоция 11,33 7,26 24,16 

1,38 

без промоция 7,84 9,15 10,96 E 
с промоция 13,89 9,53 24,85 

0,43* 

**значим при равнище α<0,01 
*значим при равнище α<0,05 

Тест за равенство на дисперсиите

Таблица 1

Данните от таблица 1 показват, че при две от 
марките (А и Е) има статистически значима 
разлика във вариацията на продажбите в 
зависимост на наличието на промоция. При 
марка В няма значима разлика във вариацията 
(стойността на теста на Ливин е статистически 
незначима). Обяснение на получената разлика с 
другите две марки и по-малка честота на 
провеждане на насърчения на марка В в 
сравнение с марка А и Е. Най-висока е честотата 
на промоциите на марка А, което съответства и 
на по-голямата разлика във вариацията на 
продажбите на тази марка през периодите без и с 
насърчение на продажбите.

Ако примем, че резултатите от анализа на 
стационарността на продажбите сочат за липса 
на дългосрочен ефект от промоциите, то теста за 
равенство на дисперсиите показва, че не може да 
се говори за стационарност в строгия смисъл на 
термина. 

Периодът на „присобяване” на продажбите 
след промоцията се характеризира с наличие на 
значителни отклонения в положителна и 
отрицателна посока спрямо средната. Считаме, 
че този период приключва, когато дисперсията 
през следпромоционалните периоди се изравни 
с тази, която е била преди провеждането на 
промоцията. За определяне на дисперсията 
преди промоцията се избира период от няколко 
седмици, през които липсват промоционални 
активности на марката. Вторият период включва 
в себе си седмицата или седмиците на 
промоцията, а също така и периода на обявяване 
на промоцията. В случая това е една седмица 
п р е д и  п р о м о ц и я т а ,  ко г а т о  и з л и з а  
промоционалната брошура на магазина. След 
п р ом о ц и я т а  с е  н а бл юд а ват  н я кол ко  
последователни периода, включващи по 2 
седмици. 

Ефект на приспособяване на продажбите след промоция



В случая вариацията в продажбите след промоцията е по-ниска. Обясненията за получения 
резулат могат да бъдат няколко. Първо седмиците преди насърчителната акция са „наситени” с 
различни маркетингови дейности, например насърчения на продажбите, провеждани от други 
марки в същата стокова категория или в други стокови катергории – заместващи или допълващи. 
Липсата на данни за подобни маркетингови дейсности затруднява анализа. Второ, ако приемем, че 
продажбите преди насърчението имат „нормална” за марката вариация, то по-ниската такава след 
насърчението може да се използва за индикатор на сегмента, който е привлечен от промоцията. 
Например, ако насърчението е привлякло лоялните на марката потребители, то може да се очаква 
вариацията в продажбите след промоцията да бъде по-голяма. Смятаме, че това е резултат от 
наличието на следпромоционален спад и след това „връщане” към нормалния покупателен модел. 
Наличието на по-ниска вариация след промоцията може да се дължи на привличането на сегмента 
на „превключващи марките” потребители.

Анализът на промоция 3 на марка по отношение на вариацията потвърждава хипотезата за 
разлика в дисперсиите преди, по време и след насърчителната акция (Test statistic=3,10, p=0,029). 
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Таблица 2 
Продължителност на периода на „приспобяване” на продажбите на марка А след 

промоция 1 
 

Марка Промоция Период Стандартно 
отклонение 

Коеф.на 
вариация 

Преди 11,84 12,83 
По време 43,60 30,90 
След    

1-2 седмица 34,60 34,48 
3-4 седмица 46,70 76,51 

А 1 

 

5-6 седмица 9,19 14,48 

 

Проверка чрез теста на Ливин показва, че след 4-тата седмица следваща промоцията, 
стандартното отклонение не се различава от това преди насърчението (Test statistic=1,44, p=0,202). 

Анализът на вариацията преди, по време и след втората промоция на марка А потвърждава 
хипотезата, че вариацията през седмиците, следващи насърчението ще се различава от тази преди 
него (Test statistic=3,12, p=0,032). 

Таблица 3 
Продължителност на периода на „приспобяване” на продажбите на марка А след 

промоция 2 
 

Марка Промоция Период Стандартно 
отклонение 

Коеф.на 
вариация 

Преди 17,13 23,09 
По време 36,80 28,73 
След    

1-2 седмица 1,41 1,46 
3-4 седмица 12,73 28,28 

А 2 

 

5-6 седмица 0,70 1,30 
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Тестът на Ливин е със стойност 0,65 при р=0,711. Това означава, че нулевата хипотеза за 
равенство на дисперсиите преди, по време и след насърчението не може да бъде отхвърлена. Като се 
вземат предвид и резултатите от тестовете за стационарност на марка В може да се направи извода, 
че насърчителната акция за тази марка не е повлияла върху нейните продажби. Причините за това 
могат да бъдат различни. Например, вида на насърчението, времето на провеждане, комуникацията 
на акцията. Прави впечаление, че това е единствената ценова промоция. При останалите насърчения 
често се комбинират ценови и нецонови техники, например намаление на цената и дегустация. 

За марка Е са проведени две промоции. При първата тестът на Ливин за равенство на 
дисперсиите потвърждава по-високата вариация през промоционалния период в сравнение със 
седмиците преди и след него. 

Таблица 4 
Продължителност на периода на „приспобяване” на продажбите на марка А след 

промоция 3 
 

Марка Промоция Период Стандартно 
отклонение 

Коеф.на 
вариация 

Преди 19,22 28,87 
По време 49,8 45,33 
След    

1-2 седмица 14,8 21,91 
3-4 седмица 5,39 5,15 

А 3 

 

5-6 седмица 13,95 32,81 

 
Изключение прави вариацията през 3-4 седмица, следваща промоцията, което е с най-ниска 

стойност. 
Марка В, за която е проведено само едно насърчение на продажбите за анализирания период, 

представлява един случай, при който акцията не е довела до нарастване на продажбите. Това може да 
бъде видяно и по резултатите от дисперсионния анализ, представени в таблица 5. 

Таблица 5 
Продължителност на периода на „приспобяване” на продажбите на марка В  

след промоция 1 
 

Марка Промоция Период Стандартно 
отклонение 

Коеф.на 
вариация 

Преди 11,0 40,04 
По време 7,44 23,67 
След    

1-2 седмица 8,66 47,14 
3-4 седмица 10,10 39,60 

В 1 

 

5-6 седмица 12,24 60,61 

 

Таблица 6 
Продължителност на периода на „приспобяване” на продажбите на марка Е  

след промоция 1 
 

Марка Промоция Период Стандартно 
отклонение 

Коеф.на 
вариация 

Преди 7,34     56,01    
По време 20,8 87,05 
След    

1-2 седмица 1,35 7,44 
3-4 седмица 10,77 80,81 

Е 1 

 

5-6 седмица 0,87 4,88 

 

Ефект на приспособяване на продажбите след промоция



От направения анализ на вариацията преди, по време и след промоция може да се направят 
следните изводи. Първо, хипотезата за по-голяма вариация на продажбите по време на промоцията в 
сравнение с периодите преди и след се потвърждава. Изключение се наблюдава само при една от 
насърчителните акции (марка В). 

От направения анализ на вариацията преди, по време и след промоция може да се направят 
следните изводи. Първо, хипотезата за по-голяма вариация на продажбите по време на промоцията в 
сравнение с периодите преди и след се потвърждава. Изключение се наблюдава само при една от 
насърчителните акции (марка В). Хипотезата за по-висока вариация през периода на 
приспособяване на продажбите в сравнение с предпромоционалния период не се потвърди. В 
редица случай се отчита обратния феномен. Причините за получаването му следва да бъдат 
проучени по-подробно при наличие на данни за поведението на потребителите. Възможно 
обяснение е наличието на хетерогенност – т.е. потребители от различни сегменти реагират на 
промоцията. За по-точното установяване на ефекта на приспособяване е необходимо да се използват 
и данни за поведението на потребителите.

72 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

Както се вижда от таблица 6 през периодите следващи промоцията, се наблюдават по-ниски 
стойности на стандартното отклонение и коефициента на вариация с изключение на 3-4 седмица. 

Втората промоция на марка Е е с подобен резултат на тази, проведена за марка В. При нея през 
промоционалните седмици се отчита по-ниска вариация в сравнение с предпромоционалния 
период. След приключване на насърчението вариацията в продажбите е отново по-ниска (виж 
таблица 7).

Таблица 7 
Продължителност на периода на „приспобяване” на продажбите на марка Е  

след промоция 2 
 

Марка Промоция Период Стандартно 
отклонение 

Коеф.на 
вариация 

Преди 8,90 76,92 
По време 7,31 17,73 
След    

1-2 седмица 0 0 
3-4 седмица 1,06 10,88 

Е 2 

 

5-6 седмица 3,17 47,14 
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Множествено модераторно въвеждане

1. Въведение
Един от основните проблеми на 

емпиричните изследвания е появата на 
липсващи стойности (ЛС).  Проблемът е във 
фокуса на изследователите последните 
десетилетия, но търсенията в посока на 
адекватни методи и подходи продължават. 
Проблемите, възникващи от появата на ЛС в 
базите от данни, влияят пряко върху качеството 
на информацията и точността на оценките. В 
много случаи се наблюдава изместване на 
основните характеристики на съвкупността и 
получените резултати се превръщат в 
непредставителни за изучаваната съвкупност. 
Един от подходите за преодоляване на 
недостатъците от ЛС е използването на 
единични и множествени въвеждания. В 
настоящото изследване се прави нещо по-
различно. Към класическия вариант на 
множествено въвеждане (МВ) се добавя 
модераторен анализ. Тази идея е насочена към 
по-пълното описание на взаимодействията 
между променливите в базите от данни и оттам 
на по-добрия модел, чрез който да се осъществи 
въвеждането на ЛС. 

2. Множествено въвеждане

Множественото въвеждане е метод 
създаден да компенсира наличието на ЛС като се 
използва подходящ въвеждащ модел и 
определена въвеждаща процедура. Особеност 
на МВ е, че тази процедура се повтаря S пъти 
(S>2), като на всяко повторение се провежда 
желания анализи, например изчисляване на 
относителни дялове, оценка на параметрите на 
определен регресионен модел или др. във всяка 

от S-те пълни бази данни, получени след 
въвеждането. На следващ етап резултатите от S-
те оценки се обобщават чрез правилата на Rubin 
(1987). Тази логика е изобразена на фиг. 1.

МВ е пряко свързан с понятието 
„подходящо въвеждане”. Доналд Рубин въвежда 
идеята за подходящо въвеждане през 1987 г. с 
оглед на това в следствие на въвеждаща 
процедура да бъдат получавани неизместени, 
ефективни оценки на параметрите на 
изследваните разпределения, включително 
техните разсейвания. Самата идея може да бъде 
представена по сления начин: Нека X и Y са две 
променливи и X има ЛС. Нека за да се въведат 
стойностите на X да се използва стохастична 
регресия: 

първо X  = a + bYi i

втора стъпка X  = a + bY  + s ui i X.Y i

(1)

където a и b са регресионни коефициенти, s  е  X.Y  

остатъчната вариация, а  u  е случайно избрано i

от нормално разпределение със средна 0 и 
разсейване s . Този подход на анализ третира a, X.Y

b и s  като действителни параметри на X.Y

генералната съвкупност, а не като техни оценки. 
В действителност стойностите на тези 
параметри са неизвестни, но за подходящо 
множествено въвеждане всеки въведен вектор 
от данни трябва да бъде базиран на различен 
набор от стойности за a, b и s . Тези стойности, X.Y

също така,  трябва да бъдат случайно избрани от 
Бейсовите постериорни разпределения на 
параметрите. Така множественото въвеждане 
може напълно да покрие несигурността по 
отношение на неизвестните параметри.
Съдържанието на понятието подходящо 
въвеждане формално може да се опише като 
независими реализации на постериорното 
разпределение на ЛС. Rubin (1987 и 1996) 
дефинира „подходящото” въвеждане през 
призмата на честотната перспектива, без да 
конкретизира даден специфичен параметричен 
модел. Прилагането на подходящо МВ 
позволява използването на S-те резултативни 
бази данни за прилагане на стандартните 
ана лизи  като  накрая  ре зулт атите  за  
изследваните параметри се обобщават. 

Множествено 
модераторно 
въвеждане
Деян Лазаров,

Бургаски свободен университет



Различията между индивидуалните резултати за параметрите, при отделните въвеждания, се 
използва за оценка на несигурността причинена от липсващите данни.
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Резюмета

РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ас. д-р Христо Иванов,
УНСС

Страница 3: Резюме: Регионалната политика на Европейския съюз преминава през редица 
етапи и промени във времето. Основната цел на настоящата статия е да се проследи и оцени 
досегашното развитие и усъвършенстване на регионалната политика на Европейския съюз и да се 
изведат основните предизвикателства пред бъдещото и развитие. За целта са изследвани основните 
етапи, през които е протекло развитието на регионалната политика. Представен е преходът от 
използването на автономни национални политики за регионално развитие към разработката на 
обща регионална политика в Общността, към въвеждане и развитие на процесите по координация. 
На един следващ етап е представен и преходът към въвеждането и използването на стратегическото 
планиране в Европейския съюз като цяло и в частност в прилаганата регионална политика. 
Изведени са и насоки за бъдещо усъвършенстване на регионалното планиране в Съюза. Основната 
теза, която се защитава е, че без разработването на цялостна система от планови документи и 
развитието на координацията и взаимодействието между тях се обрича на неуспех реализацията на 
провежданата регионална политика.

Ключови думи: регионална политика, Европейски съюз, регионално планиране

DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE EUROPEAN UNION 
REGIONAL POLICY

Christo Ivanov, Ph.D
Burgas Free University

Page 3: Abstract: The European Union regional policy goes over a number of stages and variations in 
the time. The main objective of the paper is to study and assess up to date development and improvement of 
the European Union regional policy and to display the main challenges ahead of its future development. For 
that purpose the main stages in which regional policy development has passed over are examined. The 
transition from using of autonomous national policies for regional policy towards working out a common 
regional policy in the Community, towards implementing and development of processes of coordination, is 
presented. At one following stage the transition towards introducing and applying of the strategic planning 
in the European Union and in particular in the applied regional policy is presented. Directions for future 
development of the regional planning in the Union are worked out as well. The thesis which is defended in 
the paper is that without working out of integral system of plans and development of coordination and 
interaction between them, the realization of the applied regional policy will result in failure. 

Keywords: regional policy, European Union, regional planning
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МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА
Минчо Минчев

докторант към катедра „Управление“
факултет „Управление и администрация“

Университет за национално и световно стопанство - София

Страница 11: Резюме: Определянето на стойността на публичните дружества е една от 
основните задачи, стоящи пред финансовите анализатори. От решаването й се определя дали едно 
дружество е подценено или надценено спрямо текущата си пазарна оценка. Авторския модел за 
оценка, предложен в настоящата статия, се базира основно на инструментариума на размитата 
логика. Оценките за стойността на публичните дружества, изготвяни чрез авторския модел, 
включват както стойностите на финансовите показатели на дружествата, така и мнението на 
финансовите експерти за тези дружества. Инструментариумът на модела за оценяване от статията 
включва размита логика, метод на анкетиране и математико-статистически методи на прогнозиране 
на времеви трендове модели. Предложеният в статията модел е илюстриран чрез оценяване на 
реалните финансови показатели на публичното дружество „Топливо“ АД.

Ключови думи: публично дружество, оценка, размита логика

VALUATION MODEL FOR PUBLIC COMPANIES
Mincho Minchev

PhD candidate at the Department of “Management”

Faculty” Management and Administration”

University of National and World Economy - Sofia

Page 11: Abstract: The process of determination value of the public companies is one of the basic 
tasks solved by the financial analyzers. Solving that task shows either that company is undervalued or 
overvalued compared to current market quotes. Author's model for valuation of public companies 
presented in the article is based mainly on fuzzy logic instruments. Valuation of the public companies 
generated by the author's model incorporates the values of financial ratios and the opinion of the financial 
experts regarding valued company. Toolkit methodology includes fuzzy logic, survey and mathematical 
and statistical methods for forecasting time and trend series. The Model represented in the article is 
illustrated by valuation of the financial parameters of the public company “Toplivo” PLC.

Keywords: public company, valuation, fuzzy logic
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КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТНИЯ ЕКИП
гл.ас.д-р Вяра Славянска

Бургаски свободен университет

Страница 24: Резюме: Комуникациите са в основата на проектната дейност – те са неотменна 
част от процеса на възлагане на задачи, контролиране на тяхното изпълнение, вземане на решения, 
управление на конфликти и т.н. В зависимост от своето предназначение, проектните комуникации 
могат да приемат различни форми – формални или неформални, устни или писмени, структурирани 
или неструктурирани, и да се разпространяват чрез различни канали. Настоящата статия обръща 
специално внимание на екипните заседания като основен механизъм за обмен на информация в 
хода на изпълнението, включително инструмент за стартиране, управление и приключване на 
проекта. Разглеждат се особеностите на междуличностните комуникации при тяхното използване 
като средство за възлагане на задачи и за упражняване на контрол.

Ключови думи: екип, заседание, комуникации, проект.

COMMUNICATIONS IN THE PROJECT TEAM
Chief assist. Ph.D Viara Slavianska

Burgas Free University 

Page 24: Abstract: Communications are at the root of the project activity – they are a fixed part of the 
process of assigning tasks, controlling their execution, making decisions, managing conflicts, etc. 
According to their purpose, the project communications could take different forms – formal or informal, 
oral or written, structured or unstructured, and could be disseminated through different channels. The 
present article turns a special attention to the team meetings as a basic mechanism for information 
exchange during the execution, inclusively an instrument for project start up, management and close out. 
There are considered the peculiarities of the interpersonal communications in their using as a means for 
task assignment and control execution.

Keywords: communications, meeting, team, project.

ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЕРСОНАЛА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

Докторант Даниела Стоянова, 

СА “Д. А. Ценов” – Свищов, катедра “Мениджмънт”

Страница 35: Резюме: В настоящата статия подробно се разглежда въпроса за подготовката на 
персонала при осъществяването на организационна промяна. Тази дейност представлява част от 
цялостен модел за организационна промяна, който е разработен от  автора в реална среда. 
Представена е на кратко същността на организационната промяна на ниво екипи, междуличностни 
отношения и индивидуално поведение.

Ключови думи: персонал, организация, съпротива, промени, управление    
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ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ОБХВАТА НА СЪПРОТИВАТА И ВЪЗПРИЯТИЕТО НА 
ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР СРЕЩУ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

Д-р Ивайло Стоянов, 
СА “Д. А. Ценов” – Свищов, 
катедра “Мениджмънт”

Страница 42: Резюме: В статията се застъпва тезата, че съпротивата на човешкия фактор 
срещу организационна промяна е критичен момент от нейното изпълнение. Това налага да се 
диагностицира равнището на съпротивата на хората, което се определя от различни обстоятелства и 
критерии. Публикацията акцентира на две насоки за диагностициране на съпротивата – според 
обхвата на нейното проявление и възприятието на личността към промените. Установени са 
зависимости, които определят ефекта на поведението на хората и тяхната съпротива срещу 
организационните изменения. 

Ключови думи:човешки фактор, организация, съпротива, промени, управление    

ИДЕНТИЧНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН БРАНД
докторант Борислава Стоименова,

Университет за национално и световно стопанство - София

Страница 50: Резюме: В условия на интензивна пазарна конкуренция ролята на менталното 
позициониране - самодиференцирането на бранда в съзнанието на купувача чрез малко на брой 
желани от фирмата асоциации, отслабва като инструмент за положителна диференциация на 
бранда и основание за покупка. Потребителите мотивират избора си по-скоро въз основа на 
впечатленията, придобити от взаимодействието с бранда посредством множество точки на допир, 
при което се осъществява реално позициониране. В тези условия основен инструмент за 
осъществяване на контрол от страна на организацията при реалното позициониране е 
идентичността на бранда.

Ключови думи: бранд, корпоративна идентичност, визуална идентичност, индивидуалност на 
бранда, характер на бранда 

НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ИЛИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ?
Доц. д-р Георги Маринов 

Бургаски свободен университет

NEOINDUSTRIALISATON OR REINDUSTRALISATON?
Assoc. Prof. Georgi Marinov 

Burgas Free University 

Page 58: Abstract:Issues for opprtunites of re-industralisation or neo-industralisation with regards tu 
EU-s role, as well as the basis on which it should stand.

Keywords: Bulgarian, economical problems, reindustralisation, neoindustialisaton, EU, alternatives
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ЕФЕКТ НА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ СЛЕД ПРОМОЦИЯ
Гл.асистент д-р Атанас Луизов,
Бургаски свободен университет

Страница 67: Резюме: В статията се разглежда един от динамичните ефекти на промоциите – 
приспособяването на продажбите. Този ефект се наблюдава веднага след приключване на 
насърчителната акция. Представени са резултати от емпирично изследване като за целта на анализа 
е изполван тест на Ливин.

Ключови думи: насърчаване на продажбите, динамични ефекти, период на присобяване, тест 
на Ливин

ADJUSTMENT EFFECT AFTER PROMOTION 
Chief Assist. Atanas Luizov, Ph.D., 

Burgas Free University

Page 67: Abstract: This article discusses one of the dynamic effects of promotions - the adjustment of 
sales. This effect is observed immediately after the end of the promotion deal. We present the results of 
empirical research and use Levene's test for the purpose of analysis.

Keywords: sales promotion, dynamic effects, adjustment period, Levene's test 

МНОЖЕСТВЕНО МОДЕРАТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ
Деян Лазаров

Бургаски свободен универитет

Страница 73: Резюме: В настоящото изследване се прави опит да се проучат възможностите за 
съчетаване на множественото въвеждане с модераторен анализ. Използването на модераторен 
анализ е с цел да се подобри описанието и моделирането на взаимовръзките между променливите в 
базата данни. Като основа за анализа се симулира база данни, в която изкуствено са заложени 
липсващи стойности. Проведения анализ показва предимствата на модераторния подход в 
съчетание с множествено въвъеждане пред класическия вариант на множествено въвеждане и пред 
единичните въвеждания като регресионно и стохастично регресионно въвеждане.

Ключови думи: множествено въвеждане, модераторен анализ, стохастична регресия, 
регресионно въвеждане
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Deyan Lazarov
Burgas Free University

Page 73: Abstract: Present research investigating opportunities of collaboration between multiple 
imputation method and moderation analysis. One of the advantages of Moderation analysis is that it better 
describe the relations in database. As a source in this research a simulated database is used. In this database 
artificially missing data are implemented. The analysis shows the advantages of moderation analysis 
along with multiple imputation over classic multiple imputation approach, and single imputations as 
regression and stochastic regression imputations.

Keywords: multiple imputation, moderation analysis, stochastic regression, regression imputation
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