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Поглед към гло-
бализацията в
застраховането
и участието на
чуждестранни-
те застрахова-
тели в преза-
страховането
Проф. д.ик.н. Марин Нейков
УНСС

Г лобализацията, която се осъществява в
промишлеността, търговията и другите

стопански сфери на икономиката, навлиза посте-
пенно и в застраховането. Процесите на глобализа-
цията в застраховането имат значение, както за от-
делното застрахователно дружество, така и за ця-
лата икономика. Вниманието в настоящата статия
ще бъде насочено към изследване на въпроса за
глобализацията от гледна точка на отделното за-
страхователно дружество и за участието на чужде-
странните застрахователи в застраховането и пре-
застраховането. 

Процесите на глобализация, влияещи върху об-
щоевропейското застрахователно пространство, на-
лагат застрахователната дейност да се извършва в
тясно сътрудничество с външни институции и
структури. Глобализацията в застраховането е в
пряка зависимост от глобализацията в икономика-
та. Най-общо глобализацията в застраховането мо-
же да се определи като процес на сближаване, обе-
диняване и сливане на пазарите на застрахователни
продукти, предлагани от наши и чуждестранни за-
страхователи. Тя се проявява чрез формиране на за-
страховане от нов тип, основаващо се на интерна-

ционализацията  на застрахователната дейност в
отделните страни и създаване на световна застрахо-
вателна пазарна система с единна инфраструктура.
Осъществяването на глобализацията в застрахова-
нето не е самоцел, а е преди всичко средство за по-
стигане на поставените цели във връзка с мотива-
цията за осъществяване на застрахователна дей-
ност, за внедряване на нови технически средства за
комуникация, на нови информационни и застрахо-
вателни технологии, налагане в конкурентната бор-
ба на застрахователния пазар за овладяване на по-
голям дял от него, за по-добро и качествено об-
служване на клиентите, за получаване на по-висок
премиен приход и постигане на достатъчна сигур-
ност за съществуването на дружеството, намалява-
не на застрахователните плащания, свързани с реа-
лизирането и изравняването на риска и с издръжка-
та на дружеството и в крайна сметка - подобряване
на резултатността и на финансовите показатели от
осъществяваната застрахователна и презастрахова-
телна дейност. Следователно глобализацията оказ-
ва съществено влияние върху дейността на застра-
хователното дружество, върху постигането на по-
ставените цели и в крайна сметка върху финансова-
та стабилност (сигурността) на дружеството. Зато-
ва в отделното застрахователно дружество глобали-
зацията следва да се преценява преди всичко от
гледна точка на това, доколко допринася за пости-
гане на предварително поставените цели.

Глобализацията позволява да се повиши власт-
та за вземане на решение и за разпореждане на за-
страхователния пазар и в самото застрахователно
дружество. Основните насоки чрез които тя се по-
стига са:

а) регламентиране на правно-нормативната
уредба и на застрахователните отношения за улес-
нение на интернационализацията и последващата
я глобализация на застраховането;

б) увеличаване на застрахования състав на за-
страхователното дружество с промяна и в неговата
структура с цел по-добро изравняване на риска в
неговите рамки, т.е. в рамките на видовете застра-
ховки, рисковите групи, по място (региони) и по
време;

в) привличане на транснационални компании
за участие в приватизацията в страната, които пре-
дизвикват глобализация и в застраховането - те на-
влизат в икономиката и с тях идват и техните за-
страхователи;

г) участие на чуждестранни застрахователи в
смесени застрахователни акционерни дружества, в
които притежават основния пакет от акции;
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д) интернационализиране на застрахователни-
те отношения чрез интегриране на националния и
международен застрахователен бизнес, съчетано с
реорганизирането им в глобални структури за
предлагане и реализиране на застрахователни про-
дукти;

е) обединяване в едно на две или няколко дру-
жества, които са съществували до този момент ка-
то самостоятелни, вследствие на което един за-
страховател печели власт за вземане на решение и
разпореждане за сметка на друг застраховател,
който загубва напълно или частично своята самос-
тоятелност.

Глобализацията в застраховането започва със
сътрудничество между отделни застрахователни
дружества от страната и от чужбина, при което се
постига интернационализация на застраховател-
ния бизнес, в която участниците първоначално не
загубват своята самостоятелност, но постепенно я
губят в ограничен размер. Властта за вземане на
решение и разпореждане постепенно се увеличава
в рамките на един застраховател чрез непрекъсна-
то увеличаване на неговия относителен дял в ос-
новния капитал на дружеството и респ. в неговото
управление. 

На нашият застрахователен пазар вече
присъстват световноизвестни застрахователни
компании1, с което страната се включи активно в
процеса на глобализация в застраховането. Това
вече поставя по-високи изисквания към застрахо-
вателите по отношение на:

– увеличаването на капиталовата им база;
– редизайн на организационната структура и на

вътрешната организация на дейността, с цел да се
доближи тя до клиентите, по-пълно да се задоволя-
ват техните потребности, да се подобри комуника-
цията с тях и да се повиши доверието им към за-
страхователите и посредниците;

– постигане на по-добро корпоративно управ-
ление;

– въвеждане на добрите европейски практики
за наемане и оценяване на квалификацията на пер-
сонала, акцентирайки не само на модерното зна-
ние и притежавана квалификацията и професиона-
лизма, но и на комуникативни умения, мотивира-
ност, инициативност, способност за работа в екип,
творчески подход и аналитично мислене, трудолю-
бие, упоритост и прецизност, зрялост и лекота в

социалните контакти, способност за вземане на ре-
шения при различни ситуации в застрахователното
дружество; наложително е в бъдеще персоналът на
застрахователното дружество да има увеличен
достъп до програми за продължаващо обучение
във висшите училища2;

– подобряване на системите за вътрешен конт-
рол чрез въвеждането на надеждни методи за кон-
трол, оценки и одитиране на тези системи с основ-
на цел гарантиране на стабилността на застрахова-
телните дружества в условията на новата глобална
конкурентна среда;

– засилване на надзора върху дейността на за-
страхователите и подобряване на неговата ефикас-
ност и ефективност чрез разширяване на икономи-
ческите методи за регулиране за сметка на админи-
стративните и др.

Осъществяването на глобализацията и широко-
то навлизане на чуждестранните застрахователи на
застрахователния пазар има редица предимства за
развитието на застраховането у нас. Очаква се, че
чуждестранните застрахователни компании ще
предложат в бъдеще на застрахователния пазар по-
висококачествени и адекватни застрахователни
продукти, с нормални и реални тарифи, с което
претенциите на клиентите непрекъснато ще нарас-
нат и все повече ще предявяват предпочитания към
качественото им обслужване. Това не само ще сти-
мулира местните застрахователи да повишават
своята конкурентоспособност, но ще им даде
възможност да усвояват чуждестранния опит в за-
страхователния мениджмънт и маркетинг и да се
учат на професионализъм. Нещо повече, чуждест-
ранните застрахователни компании ще съпроводят
своята дейност на националния застрахователен
пазар с такова обслужване на клиентите, каквото
традиционните наши дружества засега все още не
могат да постигнат. Това те ще реализират благода-
рение на използването не само на най-модерните
компютърни и телекомуникационни системи за ди-
ректен контакт с клиентите, с цел ускоряване и по-
добряване на тяхното обслужване при сключване-
то на застрахователни договори, но и поради на-
сочването им към реорганизация (редизайн) на це-
лия застрахователен бизнес-процес, премахване на
книжината (бумащината), водеща до бюрокрация в
застраховането, повишаване на експедитивността
при изпълнението на дейностите във връзка с уста-
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новяването на най-подходящата застрахователна
защита за клиентите, приемането на предложения-
та за застраховане, изготвянето на документите,
констатирането, оценката, анализа и преценката на
застрахователните случаи и ускоряване на плаща-
нето на застрахователните обезщетения и суми и
на изпълнението на всички дейности в ликвидаци-
онните и другите звена. При това положение кли-
ентите ще очакват и изискват повече от застрахова-
телите, защото вече ще знаят, че ще могат да полу-
чат повече. От друга страна, новата технология на
усъвършенствани и леснодостъпни бази данни, ка-
квито западните застрахователи отдавна са въвели
в своите страни и неминуемо ще пренесат и у нас,
ще им позволи да следят не само основната инфор-
мация за клиентите си, но и техните предпочита-
ния, потребности и изисквания и ще се стремят
веднага да ги въведат в застрахователната практи-
ка. Веднъж получили по-добро обслужване, клиен-
тите с нежелание ще се съгласят на нещо по-лошо.
Това поставя конкурентната борба на нова основа.

Едновременно с това в бъдеще застраховател-
ният бизнес ще става все по-прозрачен и клиенти-
те ще получават широк и лесен достъп до много
по-голямо количество информация за застрахова-
телните продукти, което ще им позволява не само
да повишат своята застрахователна култура, но да
имат решаваща дума по отношение на продавачите
на застрахователни продукти. В информационното
общество, родено от новите комуникационни тех-
нологии и глобализацията, чието характерна черта
е еднаквият и широк достъп на всички негови чле-
нове до локалните и глобалните мрежи и до базите
данни, имащи богато съдържание за задоволяване
на конкретните информационни потребности на
отделните потребители, потребителят на застрахо-
вателни продукти все по-лесно ще получава
възможност да се информира за различните про-
дукти и условия, които се предлагат от застрахова-
телните дружества. Всеки потенциален застрахо-
ван чрез интернет или с покупката на ежедневник
ще може да сравни условията на всички застрахо-
ватели в страната, защото не е далече времето, ко-
гато издателите на ежедневниците по електронен
път ще събират всякакви данни за застрахователи-
те и ще ги предлагат на читателите си. Клиентите
до момента не са знаели дали тяхното застрахова-
телно дружество или кое да е друго предлага най-
добрите условия. Сега всеки застраховател ще
приеме, че клиентите вече знаят условията и тари-
фите, бонусите, качеството на обслужването у от-
делните застрахователи. Това значително ще ус-

ложни сключването на застрахователната сделка.
Застрахователните дружества, възпитани в старите
условия, най-тежко ще приемат в новата реалност
факта, че всеки клиент е важен. Но на мястото на
изпуснатия днес клиент не се появява автоматично
друг. Затова застрахователните дружества трябва
да свикнат с новата ситуация, че имат за клиенти
юридически и физически лица, които знаят какво
искат, какво са готови да платят и как да го получат
при желани за тях условия. Подобни клиенти няма
да искат да си имат работа със застрахователи, ко-
ито не виждат и не оценяват новата промяна в от-
ношението "застраховател-застрахован" в условия-
та на глобализацията и на модернизацията на за-
страхователния процес. Те ще се насочат към голе-
мите застрахователи с големи застраховани съста-
ви.

Размерът на застрахования състав играе съще-
ствена роля за утвърждаване на определен застра-
хователен продукт или пазарна позиция. Големият
застрахован състав означава по-голяма застрахова-
телна съвкупност, по-голяма сигурност на застра-
хователната защита, по-голямо доверие от страна
на клиентите, по-добра репутация на застрахова-
телния пазар. Това дава възможност на големите
застрахователи за привличане на голяма част от за-
страхователните брокери и агенти да работят за
тях и да осъществяват по-голяма аквизиционна
дейност. Обикновено големият застраховател има
възможност за застраховане на големи по стойност
обекти, да предлага не само нови застрахователни
продукти, но и по-ниски тарифни ставки, и нови
методи за пласиране на тези продукти. В незавид-
но състояние се очертава дейността на застрахова-
телите, които имат малък застрахован състав и
нисък пазарен дял (например 75 % от застрахова-
телите с предмет на дейност общо застраховане
имат под 5% пазарен дял към деветмесечието на
2005 г.). За да избегнат това нежелателно положе-
ние, тези застрахователни дружества трябва да
потърсят пътя на глобализацията или да се влеят
към проспериращите дружества. В противен слу-
чай те няма да могат да функционират нормално и
могат да изпаднат в несъстоятелност и ликвида-
ция. Глобализацията в застраховането, с цел увели-
чаването на застрахованите състави, без промяна в
тяхната структура, не винаги води до постигане на
поставените цели и очакваните резултати, а в ня-
кои случаи могат да имат отрицателни последици
за застрахователното дружество.

Подготовката ни за влизане в Европейския
съюз неминуемо поставя и проблемите за адапти-
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рането и хармонизирането на националния застра-
хователен пазар и застраховането за посрещане на
предизвикателствата на бъдещата интернациона-
лизация и последващата я глобализация на иконо-
миката и на самото застраховане. Това изисква на
първо място да се постави в ред, регламентира и
прецизира застрахователната дейност по начин,
който да я доближи до тази в страните от Европей-
ския съюз. След това е потребно да се възприеме
европейския застрахователен модел, който се нала-
га от самата глобализация на застраховането. За да
се създадат възможности и предпоставки за посре-
щането на глобализацията в застраховането у нас,
е необходимо да се проведат редица мероприятия.
Някои от тях се отнасят до:

– пълно хармонизиране на законодателството в
областта на застраховането със съществуващото в
страните от обединения европейски застраховате-
лен пазар, което до голяма степен се постигна с
приетия от Народното събрание Кодекс за застра-
ховане;

– прилагането на съвременна микропроцесор-
на компютърна и комуникационна техника и ин-
формационни технологии, които да позволят функ-
циониращите информационно-управленски систе-
ми да задоволяват най-пълно и своевременно ин-
формационните потребности на ръководните орга-
ни и изпълнителските кадри и да дават възможност
за използването не само на локални, но и на гло-
бални мрежи в застрахователната дейност;

– коренни промени в маркетинговата дейност в
застрахователните дружества и внедряването на
съвременни системи за електронен маркетинг и
пласмент на застрахователни продукти, като се
разшири дистанционното пласиране на тези про-
дукти чрез интернет (особено по отношение на
стандартизираните продукти от рода на "Каско на
МПС", "Гражданската отговорност на автомобили-
стите за България и за чужбина ("Зелена карта")",
“Медицински разноски за чужбина", "Помощ при
пътуване" и др.), благодарение на които ще стане
възможно намаляването на външната мрежа от за-
страхователни брокери и агенти и на разходите за
възнаграждения (комисиони) на същите. "Тради-
ционният метод" на продажба на застрахователни-
те продукти е достигнал до едно равнище, при ко-
ето по-нататъшното подобряване на резултатност-

та и увеличаване на застрахования състав може да
се постигне само в ограничени случаи. Поради
своя нематериален характер застрахователните
продукти са подходящи за дистанционни елек-
тронни продажби. За целта обаче е необходимо да
се актуализира правно-нормативната уредба, рег-
ламентираща взаимоотношенията между застрахо-
вателите и застрахованите в условията на новите
информационни технологии и да се установи прав-
ната рамка, управляваща дистанционната търговия
на застрахователните продукти. Тя трябва да пови-
ши и доверието на потенциално и реално застрахо-
ваните в използването на нови техники за дистан-
ционната търговия на застрахователни продукти,
като електронната търговия и др.

Необходимо е да се приемат общи правила за
защита на застрахованите, които да повишават
прозрачността като резултат от по-доброто корпо-
ративно управление, да се повиши квалификация-
та и професионалната подготовка на управленски-
те и изпълнителски екипи, и в частност на управ-
ляващите електронната продажба на застархова-
телни продукти, хармонизирани с тези в страните
от ЕС, които да улеснят функционирането на
вътрешния застрахователен пазар и конкуренцията
между застрахователите на този пазара. Тези пра-
вила трябва да гарантират не само високо равнище
на защита на застрахованите, но и осигуряване на
свободно движение на застрахователните продук-
ти.

Използването на средства за дистанционни ко-
муникации трябва да подобри обема и съдържани-
ето на предоставяната на клиента информация. В
интерес на прозрачността е необходимо да се оси-
гури предоставянето на цялата потребна информа-
ция за кандидата за застраховане както преди, така
и след сключването на дистанционния договор3.
Той трябва да получи, преди сключването на дого-
вора, предварителната информация, необходима за
правилната преценка на предлагания му застрахо-
вателен продукт, за да има възможност да направи
добре информиран избор. Тази информация трябва
да съдържа:

– описание на основните характеристики на за-
страхователния продукт;

– брутната застрахователна премия, която ще
бъде платена от застрахования на застрахователя,
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включително всички свързани с нея такси, начис-
ления и разходи, или когато не може да бъде указа-
на точната премия, да се посочи базата за нейното
изчисление, която да дава възможност на потенци-
алния застрахован да я провери;

– известяване за застрахователни продукти, ко-
ито са свързани със специални рискове, зависими
от специфичността на конкретните обекти или из-
ключените рискове, чието покритие е свързано с
допълнителна премия или за събития, намиращи
се извън контрола на застрахователя, за които ми-
налите изпълнения не са индикатор за бъдещите
изпълнения;

– периода, за който е валидна предоставената
информация в предлагания вид, и всякакви ограни-
чения, свързани със застрахователните продукти;

– договореностите за плащане и изпълнение;
– всякакви специални допълнителни разходи за

застрахования за ползването на средствата за кому-
никация от разстояние, ако се начисляват  такива
разходи.

Редица застрахователни нововъведения зависят
в голяма степен от  технологическия прогрес в за-
страхователната и информационната дейност. В
условията на пазарната икономика застрахователи-
те все повече трябва да разчитат изключително на
получаването на своевременна и пълна информа-
ция за застрахователния пазар, за риска в застрахо-
ването, за равнището на застрахователните тарифи
в страната и в чужбина, на възможностите за не-
прекъсната комуникация между тях и застрахова-
ните, на инструментариума на застрахователния
маркетинг, на съвременните мощни персонални
компютри и усъвършенствани застрахователни и
програмни продукти, както и на отличното позна-
ване на същите от сътрудниците в застраховател-
ното дружество и от неговите застрахователни по-
средници. При тези условия проблемите за управ-
лението на застрахователната дейност чрез прила-
гането на съвременни технически и технологичес-
ки средства придобиват все по-широко значение и
актуалност в застрахователните дружества. Затова
компютъризацията на управлението на цялата за-
страхователна дейност е вече обективна потреб-
ност за всяко застрахователно дружество.

Компютъризацията на управлението на застра-
хователната дейност променя и начина на произ-
водство на информационния ресурс. Чрез ком-
пютърни мрежи управленските сътрудници, и в ча-
стност застрахователите, имат постоянен достъп

до потребните информационни източници и могат
да комуникират пряко с други управленски сътруд-
ници и изпълнители, които разполагат с потребния
за тях информационен ресурс.

Към основните процеси на трансформиране на
съвременното обществото се отнася, безусловно,
неговото превръщане в информационно. С преми-
наването от индустриалното към информационно-
то общество вече се твърди, че информационният
ресурс ще бъде по-надежден, сигурен и ефикасен
източник на богатство и просперитет, отколкото
традиционните ресурси, като земя и капитал4. В
информационното общество конкуренцията за
оцеляване и просперитет се осъществява на нова
основа - възможностите за ефективно събиране,
обработване, съхраняване, търсене, предоставяне
и използване на потребния информационен ре-
сурс. Победители в конкурентната борба ще бъдат
тези, които по-добре са усвоили информационната
конкуренция.

Проблемите на информационния ресурс и на
новата му роля в управлението на застраховането
получават значително развитие в условията на па-
зарната икономика и глобализацията поради про-
мените, които настъпиха в застрахователните про-
дукти, в застрахователния процес, във взаимоотно-
шенията с клиентите и конкурентите на застрахо-
вателния пазар, във внедряването на постиженията
на научно-техническия прогрес в застрахователно-
то дружество и усложняване на взаимоотношения-
та с контрагентите. При тези условия проблемите
възникват по-бързо и интензивно, оказват своето
положително или отрицателно влияние по-силно,
поради което изискват и своевременна реакция от
страна на ръководството на застрахователното дру-
жество, ако то не иска те да окажат пагубно влия-
ние  върху застрахователната дейност. Получава-
нето на потребната застрахователна информация
дава възможност не само правилно и компетентно
да се решат текущите застрахователни въпроси, но
и позволява да се прогнозира бъдещото развитие,
перспективите на управляваното застрахователно
дружество. Това място на информацията в управ-
лението на застрахователното дружество определя
нейната изключителна роля и значение в развитие-
то на застраховането. 

Освен това в условията на пазарната икономи-
ка всички решения за развитието на застраховател-
ното дружество се вземат от самите сътрудници
без каквато и да е външна намеса. Очакваните мно-
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жество възможни резултати в условията на риск и
съпътствуваната тяхна дейност неопределеност,
която съществува не само в застрахователната
съвкупност, но и във външната среда, в повечето от
случаите не могат да бъдат предварително предви-
дени, но се очакват с определена вероятност. За
нейната преценка е необходима качествена застра-
хователна информация. Затова при съвременните
условия е невъзможно компетентно управление и
вземане на правилни, оптимални решения без на-
личието на ясна, точна, навременна, достоверна,
уместна и актуална информация, отразяваща обек-
тивно и оперативно състоянието, изменението и
развитието на застрахователната дейност. 

Интернационализацията и глобализацията в за-
страховането ще даде възможност редица рискове,
които засега са изключени от застрахователно по-
критие - замърсяването на моретата и околната
среда, индустриални и ядрени катастрофи, земет-
ресения на недвижими имущества и други катаст-
рофични рискове да бъдат обхванати, покрити и
оптимално изравнени (разпределени) в глобален
мащаб. Непрекъснато ще се разшири обхватът на
предлаганите застраховки, ще се разнообразят по-
критията и предлаганите комбинации и ще се
предлагат нови продукти с цел по-пълно задоволя-
ване застрахователните потребности на придирчи-
вите (претенциозните) клиенти.

Очакваните промени на застрахователния па-
зар в условията на глобализацията ще бъдат сти-
мул за усъвършенстване на дейността на нашите
застрахователни дружества, защото тези от тях, ко-
ито не предложат на клиентите подобни застрахо-
вателни продукти, ще рискуват да ги загубят и да
изпаднат в несъстоятелност и ликвидация. 

В условията на глобализацията на застрахова-
нето съществено значение има въпросът за преза-

страховането и защитаването на националните
интереси при осъществяването на тази дейност.
Това се налага от обстоятелството, че у нас недо-
статъчно ясно и точно се регламентират въпроси-
те, свързани с презастрахователната дейност на
чуждестранните застрахователи. Посочените в Ко-
декса за застраховане текстове по отношение на
общите изисквания към презастрахователите (чл.
23-225), за по-голям капитал с една трета (чл. 82,
ал.3) и за инвестициите (чл.75) не защитават в до-
статъчна степен икономическите интереси на от-
делното дружество и на страната в тази насока.
Глобализацията, която се развива на националния
застрахователен пазар, изисква някои промени в
Кодекса за застраховане, без да са ограничава на-

влизането на чуждестранните застрахователи на
този пазар. Това се налага не само поради обстоя-
телството, че в Кодекса не се третира пряко въпро-
сът за приходите от презастрахователните догово-
ри, но и за да се предотврати възможността чужде-
странните застрахователи, които притежават ос-
новния пакет акции на дадено застрахователно
дружество, да определят изгодните за тях форми и
методи на презастраховане и да изнасят получени-
те приходи от презастрахователни операции в чуж-
бина. В презастрахователната практика такива
чуждестранни застрахователи налагат най-често
пропорционалната форма на презастраховане по
квотния метод. Както е известно за специалистите
при този метод на презастраховане се извършва
вертикално разпределение на отговорността меж-
ду седанта и презастрахователя, като самозадържа-
нето на седанта и участието на презастрахователя
се разпределя пропорционално с предварително
определена квота (с фиксиран процент, например
20:80) в презастраховката на всички обекти от да-
ден вид, застраховани от седанта, които са в обсе-
га  на двустранното споразумение, независимо от
големината на риска и на застрахователната сума
на отделните обекти. В съответствие с договорена-
та квота презастрахователят получава съответния
процент от всички събрани застрахователни пре-
мии от седанта за застрахованите обекти и респ.
взема пропорционално участие с определения про-
цент във всички застрахователни плащания по
настъпили щети на седанта. На практика в застра-
хователните дружества по много от упражнявани-
те на застрахователния пазар застраховки не се на-
лага презастраховане (например по застраховки,
при които покриването на загубите е във финансо-
вите възможности на застрахователя и не застра-
шават неговата стабилност, застраховки без големи
и катастрофични рискове, както и тези с лимитира-
на отговорност или лимитирана застрахователна
сума (без свързаните с гражданската отговорност).
Въпреки това чуждестранният застраховател-ос-
новен акционер, преследвайки своите икономичес-
ки интереси, изисква те да се презастраховат, за да
може той да получи по-големи приходи от преза-
страховане и да изнесе преобладаващата част от
тези приходи в чужбина. При тази ситуация над-
зорният орган следва да задължи презастраховате-
ля да дава насрещни гаранции и/или по-висок раз-
мер на презастрахователната комисиона, и/или по-
голям размер на резерва по пасивно презастрахова-
не, чрез които да се осигури съотносителност с по-
етата презастрахователна отговорност. Само при
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това положение може да се обезпечи необходимата
сигурност и стабилност на националния застрахо-
вателен пазар.

С навлизането на глобализацията и окрупнява-
нето на застрахователните дружества чрез влива-
ния, сливания и поглъщания все повече ще нарас-
тва техният капитал, формираните технически ре-
зерви и финансовите им възможности да покриват
все по-големи и катастрофични рискове. Вслед-
ствие на това ще намалява и търсенето на преза-
страхователна защита за редица обекти. За това ще
допринесе и създаването на пулове за покриване
на плащания, свързани с реализирането на големи
рискове, като атомен пул, катастрофичен пул и др.
От тази гледна точка и презастраховтелите също
ще бъде поставени пред проблеми, различни от те-
зи, които до сега съпътстваха тяхната дейност. 

Следователно глобализацията в застраховането
поставя редица въпроси, решаването на които има
не само теоретическа, но и практическа значимост.
С тях ще се даде отговор на много въпроси, които
съществено влияят за подготовката на нашия за-
страхователен пазар за присъединяването му към
единния европейски застрахователен пазар и за за-
щитата на интересите на многобройната застрахо-
вателна съвкупност (застрахования състав), на за-
страхователите и на националната икономика. За
да се постигне всичко това е необходимо процеси-
те на глобализацията в застраховането да бъдат уп-
равлявани, за да бъдат насочени към постигане на
оптимални резултати и подобряване на цялостната
застрахователна дейност.
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21 твърдения  за
преговорния
процес
Доц. д-р Милка Бакърджиева
СА "Д. А. Ценов", Свищов 

В оденето на преговори е едно от най-труд-
ните неща, които човек може да прави. И

това е така, защото процесът на преговаряне изис-
ква не само добра преценка на бизнеса (техничес-
ка, финансова, правна и т.н.), но и познаване  на
човешката природа. Масата на преговорите е
център на напрегната драма. Никъде другаде не се
сливат по такъв начин способност, убедителност,
икономика, мотивация и организационно напреже-
ние и то в такива тесни граници от време. Но и
никъде възможността за връщане на инвестициите
не е толкова висока (2-с.115). Ето защо е толкова
важно да имаме правилно общо разбиране за про-
цеса на преговаряне, да сформираме екип от хора,
които притежават необходимите качества и  уме-
ния,  да изберем правилния стил на преговаряне,
съобразно спецификата на преговорния процес и
участниците в него, да разработим предварително
своята стратегия на преговаряне и най-добра ал-
тернатива на сключеното споразумение  (НАСС) и
т.н. и т.н.  В настоящото изложение ще се спрем са-
мо на първия пункт - на правилното общо разбира-
не  за преговорния процес, като ще търсим съпос-
тавка с някои страни членки на Европейския съюз. 

Постановка на въпроса

Разбирането на хората за преговорния процес
да стане достояние само от конкретно проучване.
Идеята за организирането и осъществяването на
това проучване дойде от представените, макар и
частично, в книгата на П.Лароша (3-с.323) резулта-
ти на Лабораторията за приложни изследвания в
областта на воденето на преговори във Висшето
търговско училище в гр. Лил - Франция (LEARN),
работеща под ръководството на проф. Кристоф
Дюпон. 

В изследователската програма на  LEARN по-
голямата част от участниците са обучаващи се в
семинар за търговски сделки, а не професионални
преговарящи. Те са представители на различни
страни. Основната част са французи, а другите -
испанци, италианци, англичани и германци. Изсле-
дователите установяват, че няма различни култур-
ни възприятия при чужденците в сравнение с
французите. Тази констатация е потвърдена от
същото проучване, проведено със 160 професио-
нални преговарящи, половината от които също са
чужденци, в по-голямата си част европейци.

Макар и получени с известни резерви, относно
статистическото тълкуване и научната обоснова-
ност, резултатите ни провокираха. Познанията ни
за преговорния процес и особено за характерните
черти на полиактивните и моноактивните култури
ни накараха да приемем резултатите от изследва-
нето на LEARN като нещо, което трябва да бъде
потвърдено или коригирано, когато става дума за
българи, специалисти и неспециалисти по прего-
ворния процес. Затова потърсихме становището на
студенти от СА "Д. А. Ценов" и на хора с опит в
процеса на преговаряне  по същите 21 твърдения,
които са използвани в изследователската програма
на  Лабораторията на проф. Кр. Дюпон. (вж. Табли-
ца 1). Любопитството е оправдано, тъй като  ние -
българите, принадлежим към полиактивните кул-
тури, към които спадат и по-голямата част от уча-
стниците в изследването на тази лаборатория -
французи, испанци, италианци. Другата част - гер-
манци и англичани - спадат към групата на моно-
активните култури. Не са установени различия във
възприятията, вероятно защото използваните 21
твърдения  за преговорния процес не са засегнали
основни характерни черти на  тези култури1. Ос-
вен това  твърденията касаят повече общата прего-
ворна култура на участниците в проучването. Има
твърдения, които са свързани с принципните пре-
говори (известни още като партньорски или  инте-
грационни) и такива, които имат връзка с позици-
онните преговори (известни още като дистрибуци-
онни), но начинът им на  формулиране е такъв, че
би затруднил и професионални преговарящи. Има
и подвеждащи твърдения. Освен това при подреж-
дането на твърденията не е следвана някаква логи-
ка. Целта очевидно е била да се получат автентич-
ни резултати, анкетираните да отговарят "в движе-
ние",  без да търсят логическата връзка с предшес-
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1. За подробности относно характерните черти на моноактивните, полиактивните  и реактивните култури  вж.
Р. Льюис (4 -с. 70) и М.Бакърджиева (1-с.160)



тващите твърдения и самостоятелно, стъпка по
стъпка, да осъзнаят основите на преговорния про-
цес. Това между другото е била и първата цел на
изследователската група на проф. Кр. Дюпон. Тя
ще бъде и нашата, затова ще оставим твърденията
така, както са зададени и подредени.

Втората цел на настоящото изследване е да
потвърди или отрече тезата, че липсват културни
различия във възприятията за преговорния процес.
За по-лесното приобщаване към структурите на
Европейския съюз значение ще имат и подобни,
незначителни на пръв поглед, изследвания. Да
приемем, че сядайки на масата за преговори, кул-
турните различия между нас ще  изчезнат, в много
случаи ще означава да допуснем грешка и да не на-
правим нужното за запознаване с тези различия и
със стратегиите за тяхното преодоляване и да не
"отработим" някои важни практически ситуации.
Затова изводите в тази насока, колкото и да  са ча-
стни, имат огромно значение.

Участниците в проведеното от нас изследване
са 230 на брой и представят  четири основни  кате-
гории:

– студенти, изучаващи  учебната дисциплина
"Бизнес преговори";

– студенти, изучаващи дисциплина "Бизнес ко-
муникиране", в която има тема, посветена на
външното организационно комуникиране и в част-
ност на бизнес преговорите;

– ръководители от различни йерархични равни-
ща с личен опит в преговорния процес;

– професионални преговарящи.  
С други думи и в нашето изследване участват

обучаващи се по водене на преговори и професио-
нални преговарящи.

За по-задълбоченото анализиране сме  раздели-
ли утвърдителните отговори на отделните твърде-
ния в групи в зависимост от степента им на бли-
зост. Групирането  е осъществено в таблица 2, 3, 4
и 5.  Ще използваме направеното групиране  като
аргумент за допълнително пояснение по отделните
твърдения и за учене от допуснатите грешки. Това
е и нашата трета цел. 

Преди да преминем към сравнителния анализ
ще представим двата основни  типа преговори, за
които има изказани твърдения: принципните и по-
зиционните преговори. 

Принципните преговори са насочени към за-
доволяване интересите на преговарящите страни.
Представляват процес на съвместно решаване на
проблемите, при който участниците не са нито
приятели, нито противници, а партньори, които

търсят заедно решение. Те са меки в отношенията
помежду си и твърди в принципното си отношение
към решаваните проблеми. Това са преговори, в
които вниманието се съсредоточава върху търсене-
то на възможности, благоприятни за всички и
върху използването на обективен критерий при
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1. За да можем да говорим за преговори, трябва да
има различни гледни точки на партньорите

2. При преговори винаги има победител и победен

3. Да преговаряме и да продаваме е едно и също
нещо

4. Преговорите не се учат, те са вродени

5. Когато преговаряме, трябва винаги да максими-
зираме собствените си интереси

6. Всички преговори си приличат

7. При преговори винаги е необходимо да се пред-
вижда решение за отстъпление

8. Целта на едни преговори е да бъдем по-добри от
партньора

9. Жените са по-добри преговарящи от мъжете

10. Преговорите са наука

11. Добрите преговори са тези, които удовлетворя-
ват и двете страни

12. При преговори партньорите са  взаимнозависи-
ми, т.е. имат нужда един от друг за осъществяване
на целите си

13. Ако партньорите преговарят, то е, защото пред-
почитат преговорите пред употребата на сила

14. При преговори можем да обслужваме интере-
сите си, без да накърняваме  тези на другия

15. Да преговаряме добре означава да манипули-
раме

16. При преговори трябва да бъдем твърди по от-
ношение на проблема и меки по отношение на хо-
рата

17. За да преговаряме добре, трябва да можем да се
поставим на мястото на противника

18. Резултатите от преговорите следва да бъдат
оценени чак след няколко години

19. Трудностите на партньора, с когото преговаря-
ме, са си негова работа

20. Днес вече не се преговаря, тъй като дистрибу-
цията е станала прекалено силна

21. Едни преговори винаги предшестват други

Таблица 1. Твърдения за преговорния процес



оценка на тези възможности и избора на най-до-
брата. В този процес страните са отворени за аргу-
ментите на другите участници, не се поддават на
натиск, а следват правилата, които съвместно са
определили. Създател на този метод е световноиз-
вестният експерт по преговори и разрешаване на
конфликти  Роджър Фишър2.

Характерно за позиционните преговори е, че
вниманието на преговарящите страни се съсредо-
точава върху заеманите от тях позиции, а не върху
интересите. Позиционното преговаряне е страте-
гия, при която преговарящият подбира серия от по-
зиции или алтернативни решения, които предоста-
вя на другата страна в определен ред с цел да по-
стигне споразумение. Изходната позиция е много
над целта. Ако всички страни се придържат към
този начин на преговаряне и не желаят да отстъпят
от първоначално избраната позиция, преговорите
се превръщат в истински сблъсък. Избира се
твърдият начин  за водене на позиционни прегово-
ри, при който преговарящите са твърди и не-
отстъпчиви, както в отношенията си един към
друг, така и в отношенията си към разглежданите
проблеми. Характерно за този начин на водене на
преговори е недоверието към другите, използване-
то на заплахи, постоянното блъфиране относно
собствените намерения, откритото противопоста-
вяне. Обикновено в тази ситуация решенията се
вземат в последната минута преди всичко под на-
тиска на обстоятелствата. Подобни споразумения
не водят до трайно решаване на проблемите. 

При "меките" позиционни преговори, прегова-
рящите страни се възприемат като приятели, чиято
цел е да достигнат до споразумение. Взаимните
отстъпки с цел запазване на отношенията са нещо
обичайно, както и приятелското отношение на
страните една към друга и към проблемите. Стра-
ните не скриват намеренията си и често променят
позициите си, дори с цената на едностранни загу-
би, само и само да постигнат споразумение. Нещо
повече - често отстъпките се превръщат в основно
средство, водещо към подобен резултат.

Близки  утвърдителни отговори на

твърденията за преговорния процес

В тази група попадат утвърдителните отговори,
при които процентната разлика в осреднените ре-
зултати на двете сравнявани групи (на LEARN и

нашата) е 8 и по-малко от 8 %. Прегледът на резул-
татите, поместени в таблица 2, показва, че в тази
група попадат 10 от всичко 21 твърдения за прего-
ворния процес.

Лесно може да се установи  близостта в отгово-
рите по твърдения  № 7, 11, 12, 14, 16 и 17, които
са  свързани с принципните преговори.                  

Това е изключително полезен резултат, тъй
като показва еднакво добро разбиране на същност-
ните характеристики на  този вид преговори  от
двете сравнявани групи. Липсват културни разли-
чия. Близките резултати по твърдения № 5, 6, 15 и
20 показват, че културата  на преговаряне на анке-
тираната от нас група е близка до тази на включе-
ните в програмата LEARN.

Ще коментираме резултатите по отделните
твърдения, като ги подредим този път по логика
(една от целите ни беше да направим допълнител-
но пояснение по отделните твърдения и да се по-
учим от допуснатите грешки, а затова е по-добре
да  следваме, доколкото е възможно,  логиката на
преговорния процес).

Твърдение № 12. При преговори партньорите
са взаимнозависими, т.е. имат нужда един от
друг за осъществяване на целите си. Утвърдите-
лен отговор са дали  всички  участници в изследва-
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2. Р.Фишър е  преподавател и ръководител на екип за разрешаване на конфликти на всички равнища и водене на
преговори в Харвардския  университет, САЩ. С неговото име са свързани множество книги и онлайн продукти.
Две от книгите са преведени на български език:  Р. Фишър, У. Юри. (8) и Преговорите (6). 

Твърдения за Резултати от Резултати от
преговорния изследване изследване на
процес (№) на LEARN студенти и

в % преговарящи
у нас - в %

№   5 54 55

№   6 14 10

№   7 100 96

№ 11 97 92

№ 12 100 95

№ 14 100 94

№ 15 30 38

№ 16 80 78

№ 17 86 92

№ 20 0 4

Таблица 2. Близки утвърдителни отговори
(разлика до 8%)



нето на  LEARN и 95 % от участващите в нашето
изследване. Това е правилният отговор. "Прегово-
рите са онази дейност, събираща две или повече
страни (индивиди, групи, делегации), които пора-
ди взаимозависимостта си искат да намерят задо-
волителен, а не принудителен изход от положение-
то, което изисква от страна на всеки вземането под
внимание на реалните дадености3 на другия.4"

Казано по друг начин всяка от страните
пристъпва към преговори, тъй като не може да по-
лучи по друг начин желаното от нея. В замяна тя
предлага нещо, което интересува другата страна. 

Твърдение № 16. При преговори трябва да
бъдем твърди по отношение на проблема и меки
по отношение на хората. Утвърдителните отго-
вори са 80 за LEARN и 78 % за нас. Достатъчно го-
ляма увереност, като се има предвид че участници-
те не познават или познават частично характерис-
тиките на принципните преговори. Това твърдение
е свързано с първата същностна характеристика на
този вид преговори и се свежда накратко до необ-
ходимостта от разграничаване на хората от пробле-
ма. Това е така нар. "човешки проблем в прегово-
рите", чието решаване започва още по време на
опознавателния разговор, продължава по време на
предварителния  и се появява при същинските пре-
говори всеки път, когато се получи застой. За ре-
шаване на "човешкия проблем в преговорите" Р.
Фишър и У. Юри5 препоръчват три похвата:  пови-
шаване на възприемчивостта към другата страна;
овладяване на емоциите;  повишаване ефектив-
ността на общуването.

Твърдение № 11. Добрите преговори са те-
зи, които удовлетворяват и двете страни.
Утвърдителните отговори са 97 на 92 % в полза на
участниците в изследването на LEARN.  Да. Добри
преговори са тези, при които няма губещи. Това е
практическо приложение на конкурентното съот-
ношение "ние и вие спечелихме" и предполага ре-
шаване на един от основните проблеми в принцип-
ните преговори - съсредоточаване на вниманието
върху интересите, а не върху позициите. Съвмест-
ната изгода (ползата) може да е под формата на
възможност за взаимноизгодно сътрудничество
или за удовлетворяване интересите на всяка от
страните посредством творческо решение. Пости-
гането на такава възможност е същностна характе-

ристика  отново на принципните преговори. 
Твърдение  № 14. При преговори можем да об-

служваме интересите си, без да накърняваме
тези на другия. Утвърдително са отговорили всич-
ки участници в изследването на LEARN (100%) и
94 % от участващите в нашето изследване. Това
твърдение е продължение на предходното. Тук
трябва да поясним, че интересите могат да бъда
три вида: общи (споделяни, съвместни, взаимни),
различни, но непротиворечиви и различни, но
противоречиви (конфликтни). Ползата за двете
страни при принципните преговори може да се по-
стигне чрез: набелязване на общите за двете стра-
ни интереси;  набелязване на различните, но не
противоречиви интереси и тяхното примиряване
(съгласуване, напасване);  набелязване на различ-
ните и противоречиви интереси и търсенето на
обективен критерий за достигане до взаимноизгод-
но предложение за решение на общия проблем. Ка-
то обективен критерий може да послужи някаква
научна оценка, модел, държавен стандарт, норма-
тивна база, пазарна стойност или конкурентни це-
ни, морални норми, решение на съда и пр. Важно е
обективният критерий да е избран с участието на
всички преговарящи. Колкото е по-голям броят на
преговарящите страни, толкова по-наложително е
използването на обективен критерий за примиря-
ване на конфликтните интереси и намиране на вза-
имноизгодно решение. В такива случаи прилагане-
то на позиционни преговори става почти невъз-
можно - промяната на позициите, дори и при коа-
лиране на отделните участници, става непосилна
задача и отнема много време.

Твърдение № 17. За да преговаряме добре,
трябва да можем да се поставим на мястото
на противника6. Утвърдителните отговори от две-
те изследвания са доста близки, но за пръв път по-
категорично са се изказали участниците в нашето
изследване. Процентите са 86 на 92. Това е добре.
Твърдението е свързано с посочения по-горе първи
начин за решаване на "човешкия проблем в прего-
ворите" - с повишаването на възприемчивостта
към другата страна. Разбирането на начина на мис-
лене на другата страна е нещо полезно, което ще
ни помогне да решим и своя проблем. Ще устано-
вим, че конфликтът не е в обективната действител-
ност, а в нашите глави. С други думи, че различие-
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3. Разбирай: потребности, искания и желания, т.е. интереси.
4. Това е прагматичната гледна точка за преговорите на Кр. Дюпон. Тук е представена по П. Лароша (3 - с.26).
5. За подробности вж. Р. Фишър, У. Юри (8 - с.33) и с.33;  М. Бакърджиева (1 - с. 96).
6. При принципните преговори е по-добре да се говори за партньор или за другата страна в преговорния процес.



то съществува, защото то съществува в нашето и
на другата страна мислене. Необходимо е да разви-
ем емпатично отношение към другата страна и да
разберем силните страни в нейната гледна точка и
емоционалната й ангажираност с нея, с други ду-
ми, да се поставим на нейното място. Само така ще
можем да я убедим в правотата на нашите твърде-
ния и да й повлияем. 

Твърдение № 7. При преговори винаги е необ-
ходимо да се предвижда решение за отстъпле-
ние. 100 % категоричност демонстрират участни-
ците в изследването на LEARN и 96 % участници-
те в нашето изследване. Различието вероятно се
дължи на нееднозначното тълкуване. Твърдението
може да се тълкува по различен начин. Първият
възможен поглед е свързан с дилемата на прегова-
рящия. Да преговаря или не, ако предварително
разработената най-добра алтернатива на сключе-
ното споразумение му дава възможност да преце-
ни, че е по-добре да отстъпи, т.е. да не преговаря.
Ако вземе решение да преговаря  и то по метода на
принципните преговори, а другата страна не се
съгласява, да отстъпи, в смисъл да се съгласи и да
участва в позиционни преговори.  Ако преговори-
те са започнали по метода на принципните прего-
вори и другата страна смени своята тактика в пол-
за на позиционния пазарлък, да отстъпи от своето
първоначално виждане за водене на принципни
преговори по правилата и да продължи с прилага-
не на хватките "жиу-жицо" или с участието на тре-
та страна, все със същата цел - постигане на взаим-
ноизгодно споразумение и запазване на добрите
отношения. 

Второто тълкуване на твърдението е свързано с
правенето на отстъпки. При позиционните прего-
вори се изискват едностранни отстъпки в името на
споразумението. Отстъпка е  всяко нещо, което да-
ва поле за действие на опонента. Тя често означава
промяна в позицията  с цел по-бързо придвижване
до споразумение. При принципните преговори
преобладава духът на сътрудничеството и в този
смисъл много по-рядко се стига до отстъпки. Кла-
сически пример на използването на отстъпки е при
наличието на конфликтни интереси и търсенето на
обективен критерий. Но и там препоръката е да се
поддаваме на принципи, а не на натиск.

Дотук разгледахме  твърденията, свързани с
принципните преговори. Към първата група
твърдения, характеризиращи се с близки  по стой-
ност утвърдителни отговори на двете  сравнявани
групи, се отнасят още четири твърдения  (№ 5, 6,
15 и 20), които показват, че културата  на прегова-

ряне на участниците в нашето изследване е близка
до тази на представителите на различни европей-
ски страни. Ще  представим твърденията в логиче-
ски ред.

Твърдение № 6. Всички преговори си прили-
чат. С "да" са отговорили 14 % от участниците в
изследването на LEARN и 10 %  от участниците в
нашето изследване.  Процентът на утвърдителните
отговори е нисък, защото преговорите не си прили-
чат. Различават се като съдържание ( цели, интере-
си, стратегия, тактики, техники) и като комуника-
ционен процес, тъй като целта на съответната ко-
муникация е различна,  различни са и  участници-
те в комуникационния процес, препятствията пред
ефективното комуникиране, начините на изразява-
не на намеренията и на осъществяване на обратна-
та връзка между преговарящите страни. При меж-
дукултурните преговори различията са още по-го-
леми и са свързани и с особеностите на съответни-
те култури.

Твърдение № 5. Когато преговаряме, трябва
винаги да максимизираме собствените си
интереси. Утвърдителните отговори са 54 % за
първата от сравняваните групи и 55 % за втората.
Това показва, че повече от половината от анкетира-
ните вярват, че когато преговаряме, трябва да мак-
симизираме собствените си интереси. Дали е така?
Задачата за максимизиране на собствените интере-
си е част от модела на конфликтните  преговори.
Свързва се с агресивно-конкурентния стил на пре-
говаряне  и конкурентното отношение "ние пече-
лим, вие губите." Те блокират процеса на генери-
ране на възможни варианти за решаване на пробле-
ма, а оттук и процеса на съсредоточаване върху
взаимноизгодните. За щастие тази ситуация се сре-
ща сравнително рядко, когато страните са в кон-
фликт още от самото начало и смятат, че колкото
повече те спечелят, толкова повече ще загуби дру-
гата страна. Това е всъщност и тяхната цел (ситуа-
ция "или-или"). 

Твърдение № 5 има връзка с твърдение № 2.
Стремежът за максимизиране на собствения резул-
тат и задоволяване на собствения интерес е допус-
тим само при еднократни преговори, когато липсва
цел за запазване на добрите взаимоотношения за в
бъдеще. 

Твърдение 15. Да преговаряме добре означава
да манипулиране. Утвърдителните отговори са 30
% за  проучваните от LEARN и 38 % за участници-
те в нашето изследване. Твърде висок процент и за
двете групи. Очевидно има нещо, което ги кара да
мислят така. Това може да е: липсата на опит;  пра-
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венето на изводи от преговори на високо равнище
(национални и международни); липсата на про-
зрачност по детайлите, дори когато изпълняват ня-
каква роля в преговорния процес и др. Манипули-
рането няма качествата на ефективно общуване,
макар че някои автори правят опит да го предста-
вят за такова. То е по-скоро мошенически похват и
се асоциира със заблудата.

Твърдение  № 20. Днес вече не се преговаря,
тъй като дистрибуцията е станала прекалено
силна. Нито един представител на групата на
LEARN не е казал "да" на това твърдение и пра-
вилно, тъй като то не е вярно От участниците в на-
шата група  обаче 4 %  са дали положителен отго-
вор.  Дистрибуцията  се свързва с продажбите. Ди-
стрибуторът е участник в търговски отношения,
който е установил трайни и дългосрочни връзки с
крупните купувачи, респ. доставчици  на стоки,
има разработени канали за продажба на тези стоки
на  определена територия. Той може да работи са-
мостоятелно или да е акционерна фирма на круп-
ния купувач, респ. на доставчика. Отношенията
между тях може, при желание, да се уредят с фран-
чайчен договор.  В този случай доставчикът на сто-
ки, най-общо казано, има възможност да контроли-
ра реда и условията на продажбата. 

Не много близки  утвърдителни отговори 

на твърденията за преговорния процес

В тази група са включени не много близки по
стойност утвърдителни отговори. Разликата е меж-
ду 9  и 17 %. По информацията, представена в таб-
лица 3, тук се отнасят отговорите на твърдения №
2, 4, 19 и 21.

При тълкуването на получените резултати ще
ги подредим, доколкото е възможно, в логически
ред. 

Твърдение № 4. Преговорите не се учат, те
са вродени. Само 6 % от участниците в изследва-
нето на LEARN са отговорили положително. Дру-
гите 94 % очевидно смятат, че умението за прего-
варяне не е вродено, а се придобива чрез натрупва-
не на теоретични и практически знания. Резул-
татът за участниците в нашето изследване е трево-
жен, още повече, че част от тях са  включени в гру-
пи за обучение. Цели 15 % смятат, че преговорите
са вродени. Вероятно се прави връзка с множест-
вото лични качества, които трябва да притежава
ефективно преговарящият и с твърдението на мно-
го хора, че преговорите са повече изкуство, откол-
кото наука и следователно е необходим талант. По-
голямо пояснение на този въпрос ще дадем в след-
ващото изложение, когато търсим обяснение на
твърдение № 10. 

Твърдение № 21. Едни преговори винаги пред-
шестват други. Твърдението е много общо. Не из-
вестно какво точно са имали предвид авторите на
твърденията, но 88 % от анкетираните в изследва-
нето на LEARN са отговорили положително. В на-
шето изследване процентът на утвърдителните от-
говори е 71 %. Също висок. Ще поясним. При раз-
работването на стратегия на предстоящите прего-
вори обикновено се имат предвид следните четири
възможности, които могат да се случат на масата
на преговорите:

- да не стигнем до някакво конкретно споразу-
мение, т.е. да се откажем от споразумение при тези
условия (това е знак за изчакване на по-благопри-
ятен климат за споразумение);

- да постигнем договореност за бъдещи прего-
вори (тази стратегия се нарича още споразумение
по дневния ред);

- да се споразумеем само по някои въпроси (та-
зи стратегия се нарича още "стратегия на частич-
ното споразумение");

- да се договорим по всички засегнати въпроси
(тази стратегия се нарича още "стратегия на
пълното, цялостното споразумение"). 

При сложни преговори тези четири стратегии
са всъщност етапи в преговорния процес. В този
случай може да се каже например, че преговорите
за постигане на споразумение по дневния ред
предшестват преговорите, в които се търси частич-
но или окончателно споразумение. Такава ситуа-
ция се наблюдава при преговори на  високо равни-
ще. В търговските преговори обикновено това
представлява начален етап на основната дискусия
и често се провежда писмено, а не лице в лице.
Целта е да се определят въпросите, зад които сто-
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Твърдения за Резултати от Резултати от
преговорния изследване изследване на
процес (№ ) на LEARN студенти и

в % преговарящи
у нас - в %

№   2 6 17

№   4 6 15

№ 19 11 22

№ 21 88 71

Таблица 3. Не много близки утвърдителни
отговори (разлика между 9 и 17 %)



ят общи интереси и постигането на договореност
не представлява трудност, въпросите, които могат
незабавно да бъдат изяснени, както и тези, които
изискват по-големи усилия и повече време и ще
бъдат обект на предстоящите преговори.

Когато се подготвя сключването на важен дого-
вор, този, който успее да постигне договореност
относно отделните части на сделката, ще спечели
значително предимство пред конкурентите си.

Твърдение № 19. Трудностите на партньора,
с когото преговаряме, са си негова работа.
Утвърдително на това твърдение са отговорили 11
% от участниците в изследването на LEARN и
двойно повече (22%) от участниците в нашето из-
следване. Останалите имат правилно мнение:
трудностите на партньора  не трябва да са само не-
гов проблем, тъй като това ще окаже влияние върху
крайните резултати от преговорите. При позицион-
ните преговори обаче се разчита на  тези труднос-
ти, за да се максимизира собствения резултат. 

При принципните преговори мисълта, че "ре-
шаването на техния проблем си е тяхна работа", се
разглежда като едно от препятствията пред генери-
рането на повече варианти (възможности) за реша-
ване на общия проблем. За да може преговарящата
страна да постигне споразумение, удовлетворява-
що интересите й, тя трябва да предложи такова ре-
шение, което да е привлекателно и за интересите
на другата страна. С други думи, нарушение на
правилата е:

- прекалено емоционалното ангажиране  със
своите проблеми, което затруднява обективното
отношение и задоволяване интересите и на друга-
та страна;

- дистанцирането от законните интереси на
другата страна, поради липсата на психологическо
желание за приемане основателността на нейната
гледната точка;

- ръководенето единствено от собственото егои-
стичното виждане на проблема, което води до пред-
лагането на пристрастни аргументи и едностранни
решения.

Изходът от подобни ситуации е разграничава-
нето на  процеса на създаване на варианти от про-
цеса на тяхната преценка и избора на най-добрия,
т.е. от процеса на вземането на решение.

Твърдение № 2. При преговори винаги има по-
бедител и победен. Това твърдение е в пряка
връзка с твърдение № 5. Само 6% от участващите
в изследователската програма на LEARN са отго-
ворили утвърдително на това твърдение и това е
добре. Твърдият подход на преговаряне, който има

повече привърженици у нас, вероятно е причина за
сравнително големия процент на отговорилите, че
при преговорите винаги има победител и победен
(17%). Това разбиране за преговорите се свързва с
една единствена алтернатива "или-или", т.е. или
ние ще спечелим, или те. Друга възможност няма.
Като залага на печалбата (разглежда я като някаква
фиксирана стойност, която тя ще спечели, а друга-
та страна ще загуби), всяка страна си мисли, че ня-
ма никакъв смисъл да си губи времето да измисля
различни  варианти на  решение, след като е ясно,
че нейният вариант е правилният. Този начин на
мислене и действие е една от най-сериозните бари-
ери пред търсенето на повече и по-рационални
възможности за решаване на общия проблем,  кое-
то ще позволи да се стигне до задоволяване инте-
ресите и на двете страни.

По-скоро далечни утвърдителни отговори 

на твърденията за преговорния процес

В тази група влизат положителните отговори на
твърдения № 1, 3, 8 и 18. От таблица 4 се вижда, че
процентната разлика между тях е между 18 и 26 %.

Трудно е да бъде намерена някаква логика при
подреждането, затова ще разгледаме отговорите на
твърденията в обявената вече последователност. 

Твърдение № 1. За да можем да говорим за
преговори, трябва да има различни гледни точки
на партньорите. Утвърдителните отговори на
двете групи  са съответно 57 % и 81 %. Повечето от
участниците в нашето изследване (81%) са отгово-
рили положително. Какво са имали предвид? Ве-
роятно това, че ако мислим в една посока, това е
съгласие, а не преговори, и че преговорите предпо-
лагат дискусия, в хода на която се задават въпроси,
изказват твърдения, предлагат и защищават аргу-
менти и т.н., все неща, зад които могат да се раз-
крият и различните гледни точки на партньорите.
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№   1 57 81

№   3 37 12

№  8 37 60

№ 18 11 35

Таблица 4. По-скоро далечни утвърдителни
отговори (разлика между 18 и 26 %)



Да, преговорите са дискусия и не е толкова важно
откъде тръгваме, а как и докъде стигаме, как пре-
одоляваме различните пречки и стигаме до така
нар. "зона на съгласие". Различните гледни точки
не означават непременно конфликтни интереси и
неразбирателство при търсенето на начини за тях-
ното задоволяване, а задълбочено разглеждане на
въпросите от различни аспекти. В подкрепа на то-
ва ще приведем становището на Блейк и Мутон:
"... Различието във възгледите се разглежда като
неизбежен резултат от това, че умните хора имат
свои представи за това кое е правилно и кое не.
Емоциите могат да се отстранят само по пътя на
искрения диалог с човека, имащ различен от вашия
възглед. Задълбочен анализ и разрешаване на кон-
фликта са възможни, но за това са необходими зре-
лост и изкуство за работа с хората..."(5-с.584)

Твърдение № 3. Да преговаряме и продаваме е
едно и също нещо. Разбира се, че е не е едно и
също нещо, но има връзка. Тя е  видяна от 37 % от
участващите в извършеното от LEARN проучване
и от  12 % от участващите в нашето проучване. За
какво става дума? Вероятно се визират търговски
преговори. Понятието "търговски преговори" мо-
же да се тълкува в тесен и широк смисъл на дума-
та. В тесния смисъл то представя ситуация на по-
купко-продажба с различни особености. В най-
простата си форма търговските преговори са обик-
новен пазарлък между купувача и продавача от-
носно цената на стоката. Именно тук може да се
види покриване между преговаряне и продаване. В
по-сложната си форма те включват дебат  по пакет
от допълнителни условия във връзка с основната
стока. Достига се до споразумение и се сключва
договор. В този случай преговорите предхождат
сделката по продажба. В широкия смисъл на дума-
та понятието "търговски преговори" представя си-
туация, в която едната страна предлага нещо, от ко-
ето другата страна има нужда. Това нещо може да
не е стока и да не става дума за покупко-продажба.
Може да е например услуга или по-общо казано
възможност за извършване на някаква работа. В
този случай не се говори за продавач и купувач, а
за възложител и изпълнител, най-общо казано, и се
водят  преговори за условията на сделката. 

Възможност за покриване на понятията "прего-
варяне" и "продаване" може да се открие и при
част от писмените преговори, когато  контрагентът
акцептира без изменение получената оферта или
поръчка. В този случай преговаряне в истинския
смисъл на думата няма. Сключването на сделка
става чрез:

- потвърждаване без изменение на твърда офер-
та;

- потвърждаване без изменение на свободна
оферта;

- потвърждаване без изменение но поръчка, на-
правена в отговор на получена оферта;

- потвърждение без изменение на контраофер-
та, когато оферентът е съгласен с предложените в
нея изменения.

В този случай по-коректно е да се използва ези-
ка на продажбите, вместо този на преговорите. 

Твърдение № 8. Целта на едни преговори е да
бъдем по-добри от партньора. В какъв смисъл
по-добри - по-печеливши, по етични, по-толерант-
ни, по-желаещи да запазят добрите взаимоотноше-
ния за в бъдеще или нещо друго? Да бъдем по-пе-
челивши в преговорите вече беше обект на раз-
глеждане в твърдение № 2 и № 5. Това са три
твърдения в една и съща посока. Изказът е разли-
чен и това е довело до много различни отговори.
Целта на съставителите на въпросника вероятно е
била да се провери общата култура на преговаряне.
Утвърдителните отговори на групата на LEARN и
на нашата група са съответно 37 % и 60 %. Разли-
ката е много голяма и едва ли се дължи на култур-
ни особености. По-скоро е на неразбиране.

В едни преговори има три вида цели: конкрет-
на цел, свързана с предмета на преговорите и инте-
ресите на страните; цел, свързана със запазване на
добрите взаимоотношения, и цел, насочена към
постигане на желаната ефективност. Втората цел
понякога е най-важна и страните са склонни да се
откажат от постигане на споразумение, когато то е
несправедливо за едната от тях, в името на запаз-
ване на добрите взаимоотношения. 

Ефективните преговори не са състезание, в ко-
ето трябва да покажем, че сме по-добри от парт-
ньора, а съвместна дейност, в процеса на която
трябва да намерим взаимноизгодно решение.
Именно това е същността на принципните прего-
вори.

Твърдение № 18. Резултатите от преговори-
те следва да бъдат оценени чак след няколко го-
дини. Утвърдителните отговори са 11 % за участ-
ниците в изследователската програма на LEARN и
цели 35 % за участниците в нашето проучване. По
някои от водените днес преговори, като например
тези с Европейския съюз или преговори, свързани
с осъществяване на важни стратегически опера-
ции, като продажба на бизнес, сливане, участие в
стратегически съюз и др. подобни, резултатите
действително ще се видят и оценят чак след някол-
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ко години. По отношение на обикновените търгов-
ски преговори, обаче, очакваните резултати са ви-
дими, още при сключването на сделката. Те са пря-
ко свързани с конкретната цел и стоящите зад нея
интереси. Друг е въпросът, че в процеса на
изпълнението на сключеното споразумение могат
да се получат отклонения от първоначалния за-
мисъл и очакваните резултати да не се постигнат
веднага. Оценката на изпълнението на договора се
извършва перманентно и при всяко отклонение се
търси начин за обезщетяване на пострадалата
страна. Навременното и еднакво по стойност с на-
несената  вреда обезщетение е гаранция за запазва-
не на добрите взаимоотношения, т.е. за изпълне-
ние на втората цел на принципните преговори. 

Далечни утвърдителни отговори на

твърденията за преговорния процес

Тук различията в утвърдителните отговори са
наистина много големи - разликата е 27 и над 27 %
по отношение на твърдения № 9, 10 и 13. Инфор-
мацията е представена в таблицата по-долу.

Интересен е въпросът на какво се дължат тези
огромни различия. Дали на културни различия или
на това, че в процеса на  обучение е обърнато по-
вече внимание на едни или други страни на прего-
ворния процес?  Да потърсим отговора заедно. Ще
следваме логиката, което означава, че ще потърсим
обяснение първо на твърдение № 13, след това на
твърдение № 10 и най-накрая на твърдение № 9,
при което вероятно  ще наблюдаваме и полови раз-
личия. 

Твърдение № 13. Ако партньорите прегова-
рят, то е, защото предпочитат преговорите
пред употребата на сила. Разликата между поло-
жителните отговори на това твърдение  е цели 40
% - 97 % от участниците в програмата на LEARN
и 57 % от участниците в нашето изследване смятат,
че това е точно така. Твърдението вероятно има

различно тълкуване. Едното е дали могат прегово-
рите да се разглеждат като алтернатива на употре-
бата на сила? В международните конфликти и в
усилията за справяне с действията на престъпни
групи, при които са взети заложници, преговорите
са за предпочитане пред употребата на сила. Зато-
ва винаги се започва с тях. В сферата на бизнеса
преговорите не са или поне не би трябвало да
бъдат алтернатива на употребата на сила. Това
обяснява сравнително ниския процент на утвърди-
телните отговори в нашето проучване. Ако беше
така по отношение на всички, които не искат да
преговарят с нас, можехме да приложим сила. Но
не е така. Просто търсим друг партньор, който ис-
ка да преговаря с нас. В самите преговори обаче
може да се наблюдава проява на сила. Има много
обстоятелства например, които повишават дого-
ворната сила на доставчиците и на клиентите, но
проявата на тази сила е по време на самите прего-
вори. Тя се състои в използването на различни на-
чини за диктуване на условията на споразумение-
то. Може да се говори също за проява на институ-
ционална власт, на лична власт или на власт, произ-
тичаща от обстоятелствата. Но това е друг въпрос и
касае повече деловите преговори.

В бизнеса опит за замяна на преговорите със
сила е стачката. До нея се стига, когато преговори-
те  по повод разрешаването на възникналия колек-
тивен  трудов спор не са дали желания резултат. 

Твърдение № 10. Преговорите са наука. Това
твърдение е в пряка връзка с твърдение № 4, в ко-
ето се казваше, че преговорите не се учат, а са вро-
дени. Утвърдителните отговори тук са 50 на 82 %.
По-близко до истината са участниците в изследо-
вателската програма на LEARN, защото само 50 %
от тях смятат, че преговорите са само наука. Прего-
ворите "лице в лице" не са само наука. Те са до го-
ляма степен изкуство, което изисква ясна мисъл,
бързо боравене с наличната и постъпващата в мо-
мента информация и спокоен, учтив и хлад-
нокръвен подход, подкрепен от добре подбрани
стратегия, тактика и техника на преговаряне.
Всичко това предполага, че е извършена внимател-
но подготовката за преговорите, че са изяснени це-
лите и задачите на преговорния процес, че страни-
те са наясно със средствата, с помощта на които ще
ги постигнат, че са направили всички предварител-
ни проучвания и т.н., т.е. че са извършили всичко,
което изисква науката за преговорите. По думите
на К.Робинсън "науката за преговорите се отнася
до фактите, а изкуството на преговорите - до хора-
та" (7 - с.56). Преговорите като практика съединя-
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ват в едно изискванията и възможностите на наука-
та и изкуството. В процеса на изграждане на пре-
говорните умения се усвояват многобройните
съчетания между тях. Ако се търси вроден талант,
той е именно тук - в съединяването на  науката и
изкуството и в съобразяването на конкретните об-
стоятелства.

Твърдение № 9. Жените са по-добри прегова-
рящи от мъжете. Тук със сигурност има не само
културни различия, свързани с отношението към
жената и участието й в деловия живот, но и разли-
чия, свързани с пола на участващите в анкетното
проучване. Иначе е трудно да си обясним много го-
лямата разлика в утвърдителните отговори. Само 9
% от включените в програмата на проф. Кр. Дюпон
и  цели 36 % от включените в нашето изследване
смятат, че жените са по-добри преговарящи от
мъжете. Проверката показа, че всички жени  са от-
говорили положително на това твърдение, а всич-
ки мъже - отрицателно. Това е в човешката приро-
да и е свързано с едно много старо противопоста-
вяне между половете. Да видим какво казва наука-
та по въпроса. В общия случай се приема, че лич-
ностните характеристики на участниците се отраз-
яват върху протичането и резултатите от прегово-
рите. В понятието личностни характеристики се
включват не само психологически, но и физически
характеристики, като възраст, пол, принадлежност
към една страна или култура и т.н. Един от послед-
ните приноси по въпроса за половата принадлеж-
ност на преговарящите показва, че подходът на
мъжете и на жените при преговори е доста разли-
чен и че всяка от тези групи пристъпва към тях с
различна чувствителност, качества и уязвимост.
Но изводът, който се налага в много изследвания,
е, че има повече различия вътре в групата на жени-
те и на мъжете, отколкото между групите. Именно
затова Дебора Колб пише: "Половата принадлеж-
ност бе взета като променлива в стотици опити при
преговори и всичко това даде резултати, които са
най-меко казано противоречиви". Въпреки това та-
зи авторка смята, че при някои видове преговори
жените срещат повече трудности от мъжете. Като
се обляга на издирванията и собствения опит, тя
отбелязва, че: "Конфликтът и борбеността са важ-
ни при формалните преговори и като последица от
това тези преговори не са уютно място за много
жени". 

Има и други изследвания, на базата на които
някои автори смятат, че жените са по-добри от
мъжете, особено в търговските преговори. 

Няма да водим спор, тъй като нямаме  резулта-

ти от собствено проучване в тази насока. Ще посо-
чим само, че жените имат много качества, които ги
правят подходящи за членове, а защо не и за ръко-
водители  на преговорни екипи. Те могат да помо-
гнат за излизането от застой, за  задълбоченото из-
ясняване на  някои възникнали в хода на прегово-
рите ситуации, за  отразяването на важни моменти
в хода на дискусията, за постигането на перфект-
ност при подготовката на документите и т.н. Мно-
го от жените се изразяват по-добре и са по-добри
слушатели от мъжете, а това са най-важните кому-
никативни умения по време на преговори. Повече
им се отдават езиците, а това е изключително каче-
ство при воденето на международни преговори.
Качествата и  познанията на преводачите не са до-
статъчни. Жените притежават в по-голяма степен
качеството емпатичност и могат без много усилия
да се поставят на мястото на другата страна и да си
обяснят нейните действия. Повишаването на
възприемчивостта към другата страна, както посо-
чихме по-горе, е важно изискване за решаване на
така нар. "човешки проблем в преговорите". Мно-
го от жените са изключително организирани. Не се
уморяват и афектират от повторението и връщане-
то на разглежданията към предходни въпроси, ако
партньорите използват неетични техники, за да
извлекат по-голяма изгода за себе си. Ако са добре
подготвени, могат да бъдат и креативни и анали-
тични, все качества, които са необходими на до-
брия преговарящ. 

Повече от отрицателните твърдения за жените
са стереотипи, чието действие е крайно време да
бъде елиминирано. В един и същ отрязък от време
жените могат да организират и вършат едновре-
менно няколко работи. Енергията, която те прите-
жават, и умението за работа с хора трябва да бъдат
използвани и в процеса на преговаряне.

Изводи:

Изследването оправда положените  усилия. То
доказа:

Първо, въпреки липсата на логическа връзка
между твърденията, резултатите по 10 от общо 21
твърдения са много добри и близки до тези, полу-
чени от участниците в изследователската програма
на LEARN. Това говори за  добра обща култура на
преговаряне на участниците, включени в нашето
изследване. 

Второ, много добро познаване на същностните
характеристики на принципните преговори, без да
е посочено специално, че става дума за такива пре-
говори. Това е стил на преговаряне, който се е на-
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ложил в Европа, въпреки че е създаден в САЩ и
по-точно в Харвардския университет. Много близ-
ките утвърдителни отговори на твърдения № 7, 11,
12, 14, 16 и 17 говорят за липсата на културни раз-
личия в това направление, което само по себе е
значителен резултат. 

Трето, не много близките утвърдителни отго-
вори на твърдения № 2, 4, 19 и 21 (разликата е от 9
до 17 %)  вероятно се обясняват с голямата разно-
родност на твърденията с това, че не е съблюдава-
на някаква логика при подреждането им и, разбира
се, с липсата на опит в голяма част от участниците
в изследването. Те не са могли да свържат твърде-
ния № 2 от тази група с твърдение № 5 от първа
група и № 8 от трета група, както и твърдение № 4
с твърдение № 10, по което са се получили изклю-
чително големи различия в утвърдителните отгово-
ри на двете сравнявани групи. По твърдение № 19
участниците в нашето проучване са допуснали не-
приятна грешка. Обръщаме внимание на това, за-
щото твърдение № 19 е свързано пряко с принцип-
ните преговори.

Четвърто, наблюдава се приблизително ед-
накъв процент на допуснатите значителни грешки
при двете сравнявани групи по отношение на
твърдения № 1, 3, 8 и 18. По отношение на твърде-
ния № 1 и 3 отговорите на участниците в нашето
проучване са по-добри, а по-другите две твърдения -
по-лоши. Твърденията не са от такова естество, че
да ни дадат основание да говорим за наличието на
културни различия във възприятията. 

Пето, характерът на твърдения  № 9, 10 и 13  и
много далечните един от друг утвърдителни отго-
вори  на двете сравнявани групи е  основание за
търсенето на културни различия. Твърдение № 9 е
свързано с мястото на жената в деловия свят и с
нейните качества на преговарящ, твърдение № 10 е
свързано с основното разбиране за преговорите ка-
то наука, практика и изкуство, а твърдение № 13
третира проблем, които рядко се наблюдава в биз-
неса, но може да се случи в живота. 
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Общи принципи
за оценяване
изпълнението на
бюджетите от
центровете на
отговорности
Доц. д-р Мая Ламбовска
УНСС, София

О ценяването на центровете на отговорнос-
ти1 се определя в литературата по управ-

ленско счетоводство като елемент от процеса на
бюджетно управление. Научните разработки по
въпроса третират главно показателите, по които се
оценяват центровете на отговорности. Необяснимо
защо авторите почти не дискутират важните уп-
равленски въпроси, свързани с методиката за оце-
няване на центровете. Такива въпроси са: кой оце-
нява дейността на центровете, кога ги оценява, по
какъв начин протича оценяването и какви средства
се използват за целта. Като едно усилие в тази на-
сока може да се разглежда и настоящата статия.

Целта на статията е да систематизира по-важ-
ните общи принципи, които е необходимо да се
прилагат при оценяване изпълнението на бюдже-
тите от центровете на отговорности.

Задачите на автора са няколко:
– да изясни същността на процедурата по оце-

няване на центровете на отговорности;
– да опише връзките й с останалите управлен-

ски процеси и процедури;
– да изясни основните общи принципи на про-

цедурата по оценяване на центровете на отговор-
ности, както и последствията от използването им в
процедурата.

1. Характеристика на процедурата по оценя-

ване резултатите на центровете на отговорнос-

ти.

Смисълът от въвеждането на бюджетно управ-
ление в организацията е да се управлява процесът
на изпълнение на годишните цели на организация-
та. Бюджетното управление се реализира чрез два
процеса - бюджетно планиране и бюджетен конт-
рол[2; 45]. В бюджетното планиране се разпределят
задачите на организацията за бюджетния период
между нейните центрове на отговорности. Задачи-
те са описват в бюджети2 на центровете. Последва-
щият контрол върху изпълнението на задачите се
упражнява в процеса на бюджетен контрол. Както
твърди А. Нийли, може да се управлява само това,
което се измерва [3; 94]. Ето защо бюджетното уп-

равление неизбежно включва и процедура по

оценяване изпълнението на бюджетите от центро-
вете на отговорности през отчетния период3.

Авторите, работещи по проблемите на управ-
ленското счетоводство, обръщат специално внима-
ние на процедурата по оценяване на центровете на
отговорности. Те изрично изтъкват "…необходи-
мостта от систематично наблюдение и оценяване
резултатите на центровете на отговорности…" [11;
126]. Повечето автори обаче определят процедура-
та по оценяване най-общо като част от процеса на
бюджетно управление, без да прецизират къде точ-
но в управленския цикъл се намира тя. Изключе-
ние от това правило правят Шим, Сигел и Грифин
(виж [5; 16] и [9; 604]). Те включват оценяването
на центровете на отговорности в цикъла на бюд-
жетния контролен процес. Авторът на статията се
присъединява към тяхното становище. Основен
аргумент е предназначението на бюджетното уп-
равление като основен управленски инструмент за
постигане годишните цели на организацията. Ос-
вен отчитане на резултатите за даден период, кон-
тролът върху дейността на центровете предполага
и корективни действия. Част от тях се основават на
оценките за изпълнението на бюджетите. На прак-
тика отсъствието на оценки за дейността на цент-
ровете обезсмисля въвеждането на бюджетното
управление в организацията. В този ред на раз-
съждения авторът на статията разглежда оценява-
нето на центровете на отговорности като
четвъртата процедура от бюджетния контролен

процес (виж фигура 01 от [2; 47]).
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По мнение на автора същността на процедура-

та по оценяване на центровете на отговорности от
организацията се състои в измерване на пости-
женията им за отчетния период. В този смисъл
продукт на процедурата са оценките за дей-
ността на центровете на отговорности за отчет-
ния период.

Процедурата по оценяване на центровете на
отговорности стартира след като са класифицира-
ни, анализирани и акумулирани по видове откло-
ненията за отчетния период. Според автора цент-
ровете следва да се оценяват по величината и по-
соката един вид отклонения. Това са кумулатив-

ните недопустими субективни оперативни от-

клонения, които се контролират от съответните
центрове на отговорности. По-долу в статията те
се наричат оценявани отклонения. Останалите ви-
дове отклонения, които се генерират в процеса на
бюджетен контрол, могат да присъстват в отчетите
за дейността на центровете, но не следва да се взе-
мат под внимание в процедурата по оценяване.

Авторът на статията, счита, че процедурата по
оценяване на центровете на отговорности се
състои от три дейности (фигура 01 от [2; 47]):

1. Избор на критерии за оценяване дейността
на центровете на отговорности за отчетния период.

2. Определяне на средствата за оценяване дей-
ността на центровете на отговорности.

3. Определяне на оценките за дейността на
центровете на отговорности за отчетния период.

Според автора субектите, които имат отноше-
ние към процедурата по оценяване на центровете,
са:

– управленски консултант;
– бюджетен контрольор и 
– бюджетни комитети.
Управленският консултант проектира про-

цедурата. Освен това той избира методите и крите-
риите за оценяване. Бюджетните комитети опреде-
лят средствата за оценяване. Бюджетният конт-
рольор изпълнява техническите дейности по про-
цедурата.

Изборът на критерии за оценяване дейност-
та на центровете на отговорности произтича от ви-
да на техните бюджети. Критериите се определят
по центрове на отговорности за конкретен отчетен
период.

Същността на процедурата по оценяване от
бюджетния контролен процес намира израз в дей-
ността по определяне на средствата за оценя-
ване на центровете на отговорности за отчетния
период. Тази дейност се свързва с разработване на

скали и формули за оценяване. Те са в съответ-
ствие с предварително подбраните методи за оце-
няване от управленския консултант. Скалите и
формулите са едно или многофакторни в зависи-
мост от броя на критериите за оценяване. Изборът
на средства е много важен за ефективността на
бюджетния контролен процес. Изборът има екс-
пертен характер. По принцип оценяването в орга-
низацията се извършва от висшестоящи субекти
[4; 251]. По тези съображения авторът възлага дей-
ността по определяне на средствата за оценяване
на бюджетните комитети.

Дейността по определяне на оценките на
центровете на отговорности за отчетния период се
състои в: приложение на формулите за оценяване
към оценяваните отклонения на центровете, срав-
нение на получените резултати със скалите за оце-
няване и последващо формиране на оценките на
центровете. По мнение на автора тези действия се
изпълняват от бюджетния контрольор.

2. Авторска концепция за общите принципи

при оценяване резултатите на центровете на от-

говорности.

Авторът на статията разделя принципите за
оценяване изпълнението на бюджетите от центро-
вете на отговорности в две групи:

– общи принципи и
– специфични принципи.
Общите принципи се отнасят за цялата проце-

дура по оценяването. Специфичните принципи са
свързани с конкретна дейност от процедурата.

По мнение на автора общите принципи за
оценяване на центровете на отговорности са след-
ните:

– управление по изключенията;
– контролируемост на показателите на отговор-

ност (бюджетните параметри);
– оценяване по субективните оперативни от-

клонения;
– оценяване по кумулативните отклонения на

показателите за оценка;
– отчитане взаимните връзки между отклоне-

нията;
– скорост на докладване на отклоненията;
– честота на определяне на отклоненията.
Принципът на управление по изключенията

се състои във "...фокусиране на вниманието върху
отчетните резултати, които се различават в значи-
телна степен от едноименните бюджетни резулта-
ти за даден период" [12; 743]. Или на анализ под-
лежат само онези отклонения, които имат са значи-
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ми. Определянето на значимостта представлява ко-
личествена оценка за величината и посоката на от-
клоненията от предварително дефинираните бюд-
жети. Тя намира израз в класифицирането на от-
клоненията на допустими и недопустими. Оценка-
та на значимостта е до голяма степен субективна,
тъй като субект определя критериите за значимост
или величините на (не)значимите отклонения.
Гледната точка, от която се преценява значимостта
на отклоненията, е дали те няма да попречат за по-
стигане на годишните цели и/или да нарушат
принципа за субординация на целите в организа-
цията [7; 130]. Като се вземе под внимание казано-
то до тук може да се твърди, че принципът на уп-
равление по изключенията има обобщаващ харак-
тер. Принципът комбинира няколко други прин-
ципа, чрез които се определят недопустимите от-
клонения. Това са принципите за величината и по-
сока на недопустимите отклонения, за ефекта им
върху постижимостта и субординацията на годиш-
ните цели [8; 401-402].

Приложението на принципа за управление по
отклоненията поставя редица въпроси:

1. Как да се оцени и опише количествено влия-
нието на величината на отклоненията върху пости-
жимостта и субординацията на годишните цели?

2. Кой субект прави тази оценка в организаци-
ята?

3. Какви методи да се използват за целта?
Въпросът за методите, чрез които се изчисля-

ват и респективно описват недопустимите откло-
нения, е изключително сложен. Най-общо методи-
те се разделят на експертни и статистически (виж
[6; 577] и [13; 980]). Изборът на методи зависи от
редица ограничителни условия. По мнение на ав-
тора той се извършва от управленския консултант
за конкретна организация и период. 

Що се отнася до субектите, които оценяват зна-
чимостта на отклоненията, авторът на статията
счита, че това е задача на бюджетните комитети. Те
са висшестоящи органи за повечето центрове в ор-
ганизацията. Освен това бюджетните комитети са
разработили съответните бюджети и са определи-
ли допустимите им области на отклонение.

Принципът за контролируемост означава, че
центровете на отговорности се оценяват само по
онези показатели или елементи от тях, върху които
ръководителите на центровете могат да влияят [1;
48]. Този принцип се възприема от всички автори
[10; 874], [13; 954]. Пренебрегването на принципа
може да демотивира субектите от процеса на бюд-
жетно управление и да обезсмисли въвеждането

му. Като нерешен въпрос, свързан с принципа на
контролирумост, авторът на статията вижда
отсъствието на препоръчителни методически сред-
ства за определяне степента на контролируемост
върху даден показател(и) от отделните центрове на
отговорности при съвместно влияние на няколко
центъра.  Друг нерешен въпрос в литературата е
кой субект определя контролируемите показатели
от съответните центрове на отговорности.

Принципът за оценяване на центровете на от-
говорности по субективните оперативни от-
клонения е предложен от автора на статията в [2].
Характерът на тези отклонения се предопределя от
причините за допускането им. Субективните от-
клонения възникват във връзка с действията или
бездействията през отчетния период на служите-
лите от центровете на отговорности [1; 48]. Опера-
тивните отклонения са функция от типичната
трансформационна дейност, която се реализира в
центровете на отговорности през отчетния период
[11; 173]. Идея за определяне величината на опера-
тивните отклонения е предложена в [11]. За съжа-
ление тя е неприложима към използваната в насто-
ящата статия детайлизирана класификация на от-
клоненията (комбинацията от субективни и опера-
тивни отклонения). Причината е в различната кон-
цепция за отклоненията в източник [11]. Неговият
автор (T. Lucey) идентифицира плановите отклоне-
ния (възникнали във връзка с неточности в плани-
рането) с обективните такива и респективно опера-
тивните със субективните отклонения. В този кон-
текст като нерешени въпроси може да се определят
въпросите за инструментите, чрез които може да
се разделят отклоненията по видове и за субектите,
които трябва да извършат това разделяне.

Принципът за оценяване по кумулативните
отклонения на практика означава формиране на
максимално обобщени оценки на центровете на
отговорности за съответния период. Този подход
има смисъл при: предприемане на корективни дей-
ствия по отношение дейността и заплащането на
служителите от центровете, докладване общите
резултати на центровете на по-високите управлен-
ски равнища. От друга страна, подходът огранича-
ва възможностите за предприемане на адекватни
корективни действия към трансформационната
дейност на центровете. Причината е, че отклоне-
нията с противоположни знаци (положителни и от-
рицателни) се неутрализират при сумиране и сле-
дователно общата величина на кумулативното от-
клонение намалява. Още повече, че този ефект се
наблюдава за отклонения на показатели от различ-
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но естество (например разходи от различно естес-
тво или приходи и разходи). В този смисъл колко-
то по-детайлизирани са отклонения (повече на
брой и по вид) на центровете, толкова по-лесно е
да се открият и отстранят причините за тях. Прин-
ципът за степента на детайлизация в бюджет-
ния контрол е пряко свързан с броя на показатели-
те, по които се оценяват центровете на отговорно-
сти. Авторът на статията се присъединява към ста-
новището, че това е въпрос, който се решава в ре-
ално време за конкретната организация, център на
отговорности и период [6; 576].

Принципът за отчитане взаимните връзки
между отклоненията е важна предпоставка за
коректно и справедливо оценяване на центровете
на отговорности [10; 861]. Необходимостта от из-
ползването му възниква при оценяване дейността
на центровете по повече от един показател. На
практика обаче приложението му представлява
проблем. Причината е, че нито един от авторите в
областта на бюджетното управление не посочва
метод за приложение на принципа.

Принципът за скоростта на докладване на
отклоненията се изразява в необходимостта за мак-
симално съкращаване на времето за изчисление,
анализиране и докладване на отклоненията [6;
579]. Спазването му дава възможност за предпри-
емане на корективни действия преди изтичане на
отчетния период и следователно за изпълнение
бюджетите на центровете. Ето защо в научната ли-
тература има пълен консенсус около приложение-
то му. Степента, в която принципът се спазва, пря-
ко зависи от това колко добре е организиран и
функционира процесът на бюджетно управление
на организацията [10; 875].

Честотата на определяне на отклоненията
е в съответствие с начина, по който е проектиран
процесът на бюджетен контрол. По-конкретно тя
се определя съгласно проекта на управленския
консултант по въвеждане на бюджетно управление
в организацията. Честотата на изчисление на от-
клоненията е различна за различните организации
и отчетни периоди [12; 860]. Тя може и да е различ-
на за отделните центрове на отговорности в една и
съща организация. Неоспорим е фактът обаче, че
колкото по-често се определят отклоненията, тол-
кова повече са възможностите за въздействие
върху начина на функциониране на центровете от
организацията [6; 499].

Заключение.

В статията са систематизирани общите прин-
ципи, които е необходимо да се прилагат при оце-
няване изпълнението на бюджетите от центровете
на отговорности. Общите принципи за оценяване
са елемент на методиката, чрез която се оценяват
центровете на отговорности в организацията. В то-
зи смисъл изясняването на общите принципи може
да се определи като усилие в посока разработване
на такава методика.
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Стратегически
приоритети при
адаптацията на
българските
фирми на евро-
пейския пазар
Ас. д-р Цветана Стоянова
УНСС, София

Г лавно изискване за членство в Европей-
ския съюз е способността за справяне с

конкурентния натиск и пазарните сили вътре в
ЕС. Това предполага стабилна икономическа сре-
да, гъвкавост на българската икономика и до-
статъчно високо равнище на човешкия и физиче-
ския капитал, особено на инфраструктурата. Ако
горните предпоставки не са налице, конкурентни-
ят натиск ще е много голям. За да се справят с не-
го, фирмите ще трябва да преоценят своето бъде-
ще и да разработят нова визия и стратегия за раз-
витие.

Във връзка с това целта на настоящата статия е
да се разкрият приоритетите, които стоят пред
българските фирми по пътя към присъединяване
към единния европейски пазар и условията и изис-
кванията, наложени на него. 

Ключов приоритет в управлението на българ-
ските фирми по пътя на интегрирането им към ев-
ропейския пазар е необходимостта от усилването
на конкурентната им мощ. За целта те трябва сис-
темно да следват и успешно да реализират няколко
принципа на поведение, които са общи за различ-
ните индустрии и направления: лийнмениджмънта,
стандартизацията, иновации в развитието, специа-
лизацията, ефекта от мащаба, натрупване на опит,

съюзяване, диверсификация и адаптиране към
външните условия и влияние върху тях. 

Лийнмениджмънтът се изразява в осъществя-
ването на редица дейности, чрез които се постига
по-висока производителност на труда, разширява-
не на развойната дейност, заангажиране на по-мал-
ка работна площ, влагане на по-малко инвестиции,
падащи се на единица изделие, по-ниски разходи
за суровини и материали, разходване на по-малко
средства за постигане на качеството на продукция-
та и др1. Като цяло приемаме, че приложението на
лийнмениджмънта е свързано с:

- Нарастващата тенденция за доближаване на
производството до клиента, което изисква съкра-
щаване на производствения цикъл. 

- Подсигуряване навсякъде и във всичко на ви-
соко качество по цялата верига от бизнес дейнос-
ти, като се започне от инпута, мине се през произ-
водството и се стигне до аутпута на организацията. 

- Повишаване квалификацията на сътрудници-
те, правилен подбор и проява на гъвкавост при раз-
пределението на работните места. 

- Преодоляване на бюрократичната йерархия и
функционалните бариери с помощта на "плоски"
управленски структури по хоризонтала и вертика-
ла и ориентиране към проекти с постигане на най-
ефективни резултати; прилагане на колективния
принцип и екипната работа.

- Ориентиране към съответния обект и конку-
рентноспособно пазарно сегментиране.

Всичко това определя приложението на лийн-
мениджмънта в българските фирми като една от
водещите концепции в тяхното управление. Чрез
него според нас ще се създадат условия за създава-
не на: прозрачни и производствено ориентирани
единици, единна мрежа от "малки предприятия",
премахване на излишните и ненужни звена, нама-
ляване на количеството и стойността на входящи-
те ресурси при запазване на същите крайни резул-
тати, децентрализиране на отговорността за реше-
нията на ниво отделни звена; 

Така съвсем естествено ще се благоприятства
интеграцията между основните и допълнителните
производствени дейности в предприятията и ще се
съдейства за изграждането на интензивни, про-
зрачни и ефективни вътрешни комуникации. 

Стандартизация - тя е важен фактор в напре-
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гнатата конкурентна борба на европейските паза-
ри. Желанието на българските фирми да реализи-
рат продукцията си на тези пазари изисква уеднак-
вяване на  стандартите и системите, наложени там.
От съществено значение е внедряването на добри
производствени практики във всички сфери, конт-
ролът на качеството, анализ на риска и контрол на
критичните точки, общото управление на качест-
вото. Създаването на ефективна система за конт-
рол на хигиената и чистотата на производство на
хранителни, фармацевтични, ветеринарно-меди-
цински и други подобни продукти е практика в ев-
ропейските страни и ще стане практика за оцелява-
не и успешен пазар на българските производители.
Широко разпространение, особено във фармацев-
тичното производство и производството на храни,
намира т.н. Good Manufacturing Practices (добра
производствена практика). Това са правила за про-
изводството, които обхващат минимално необхо-
димите изисквания за хигиена и технологично рег-
ламентиране. GMP е начална точка за приложение
на системи за управление на качеството. Втора
стъпка към безопасно производство е създаването
на системи за Quality Control2 (контрол на качест-
вото). Това предполага във всяка фирма да се уста-
новяват правилата и критериите за контрол на
съответствието на продуктите на изискванията за
качество. Реализирането на системно наблюдение
на хигиената и качеството може да се обхване от
система по качеството, реализирана по български
и международен стандарт ISO 9001 - стандарт,
създаден от Международната организация по стан-
дартизация. Тази система трябва да обхваща всич-
ки действия на ръководството и изпълнителския
персонал на производителя и ги определя в зави-
симост от изискванията на стандарта ISO
9001:2000 и условията на работа. В тази насока го-
лямо значение и приложение придобива т.н.
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) -
Анализ на риска и контрол на критичните точки.
Прилагането на НАССР изисква: анализ на
възможните източници за замърсяване, критични
за чистотата етапи на технологичните процеси и
части на оборудването и конкретни действия за
предотвратяване на замърсявания и отклонения в
критичните точки. Системата НАССР изисква про-
зрачно и безпристрастно наблюдение и оценяване,
обективност на контрола и резултатите, за да се

създаде доверие в клиентите. Съчетаването на
НАССР и ISO 9001:2000 e сериозна гаранция пред
клиентите за безопасността и качеството на про-
дуктите3. Наред с всичко това при навлизането на
европейските пазари българските фирми следва да
имат предвид и изискванията на най-новите стан-
дарти, а именно: ISO 22000 (за управление и без-
опасност на храните), ISO 14001, ISO 14004 (за уп-
равление на околната среда), SA 8000 (междунаро-
ден стандарт за социална отговорност). Като
завършващ етап при всеобхватното управление на
качеството в българските фирми, с оглед бързото
навлизане на европейските пазари, можем да опре-
делим и т.н. система за Total Quality Management
(общо управление на качеството). Тя е гаранция за
съвършенство във фирменото управление. Но
българските мениджъри  трябва да отчитат факта,
че TQM-системите са създават средно за около 7
години с общите усилия на разработчици, внедри-
тели и консултанти.

Иновации. Иновациите могат да бъдат техниче-
ски, в т.ч. продуктови и технологични; организаци-
онно-управленски и социални. Докато с помощта
на продуктовите иновации фирмите посрещат но-
ви или удовлетворяват по-добре съществуващи по-
требности, то чрез технологичните иновации се
преминава към нови или усъвършенствани техно-
логии, съдействащи за намаляване на разходите
или повишаване производителността на труда. С
помощта на организационно-управленски инова-
ции българските фирми могат да въведат нови ме-
тоди на управление, нови организационни струк-
тури и др. Социалните иновации от своя страна
съдържат нов резерв за повишаване на ефектив-
ността, активността и работоспособността на пер-
сонала. Като цяло трите групи иновации улесняват
опростяването и укрепването на основните конку-
рентни елементи - разходи (цени), доставка и сер-
виз чрез намаляване на вложените ресурси и съкра-
щаване на времето за изпълнение на поръчката. 

Ние определено считаме, че пред българските
фирми стоят редица проблеми, свързани с инова-
циите. Те могат да се класифицират в четири гру-
пи. 

- първата група са свързани с въпросите за ино-
вационната нагласа, виждането и иновационната
култура на мениджърския състав и на специалис-
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най-вече до хранителната индустрия и са задължителни.



тите в предприятията, за наличието на фирмена
иновационна стратегия и политика. Жизнено необ-
ходимо е фирмите да разработват своя иновацион-
на стратегия като част от тяхната бизнес и пазарна
стратегия. Създаването и прилагането на техноло-
гични иновации трябва да вървят успоредно с
въвеждането на иновации в организацията и уп-
равлението на дейността, в маркетинга, в бизнес
моделите;

- втората група проблеми са свързани със
състоянието на иновационния капацитет на фир-
мите. Проучванията показват, че само 20-22% от
фирмите имат собствени звена за НИРД, които са
със съвсем ограничен състав от 1 до 3 души. Това
изисква засилени връзки между фирмите и научни-
те звена, като те се поставят на солидна договорна
основа и се осигурят взаимната заинтересованост
и изгода в съответствие с пазарните принципи и
изисквания. Иновационният капацитет на фирмите
може да се повиши и чрез увеличаване трансфера
на технологии. Трябва да се предвидят повече
средства в бизнес плановете на фирмите за закупу-
ване на лицензи и ноу-хау. За тази цел организаци-
ите трябва да се подпомагат чрез отпускане на кре-
дити при подготовката на проекти и за използване-
то на средствата, които идват по линия на програ-
мите и фондовете на ЕС и по линия на други евро-
пейски организации; 

- третата група проблеми засягат финансиране-
то на научната и развойната фирмена дейност. Ор-
ганизациите почти не могат да отделят собствени
средства за иновации, а външните източници за
финансиране са ограничени;

- четвъртата група проблеми са свързани с оси-
гуряване на надеждни източници за получаване на
информация относно иновации и новите техноло-
гии. Важна роля за разрешаване на тези проблеми
могат да изиграят посредническите организации -
агенции за развитие, търговски и браншови кама-
ри, борси за интелектуални продукти, центрове за
трансфер на технологии, бизнес инкубатори, фон-
дове за рисков капитал и др., които са недо-
статъчно развити като пазарни структури. 

Детайлизирано проблемите в областта на ино-
вациите, стоящи пред българския бизнес във
връзка с предстоящото членство в ЕС, представяме
в схема 14. 

Първата важна стъпка за разрешаване на тези
проблеми бе предприета в края на 2003 г. с при-
емането на Закона за насърчаване на научната дей-
ност. Като следваща стъпка в посока насърчаване
на иновационните процеси в страната можем да
посочим одобряването на Иновационна стратегия
на България през август 2004 г. Целите, заложени
в основата на стратегията, са свързани с подобря-
ване ситуацията по отношение на създаваните и
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Схема 1. Иновации - проблемите според бизнеса.

4. Данните са взети от целево проучване, извършено сред представителите на бизнеса от “Витоша рисърч”.



внедряваните иновационни продукти в български-
те предприятия, което неминуемо ще се отрази
върху тяхната конкурентоспособност в локален и
глобален мащаб. От началото на 2005 г. започна ре-
ално да действа и Националният иновационен фонд
към Министерство на икономиката и енергетиката.
Бюджетът му за 2005 г. е 5 млн. лв., като 20 на сто от
тези средства са предназначени за т. нар. проекти за
технико-икономическо проучване. Фондът има
строго разписани правила и схеми за оценяване и
финансиране на проектите, като цялостната дей-
ност по администрирането му се изпълнява от
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия (ИАНМСП).

Специализация. За увеличаване на конкурент-
ната мощ българските фирми могат да използват
две форми на специализация: концентрация или
разделение на труда. Концентрацията е свързана с
насочване на усилията върху тясноспециализира-
ни или уникални стоки и услуги, докато при разде-
лението на труда отделни работници или групи ра-
ботници се специализират в изпълнението на опре-
делени, прецизно разпределени части от работата.
Ползата от специализацията трябва да се търси и в
реализиране на ефекта от мащаба и натрупването
на опит, както и на имидж на организацията в ней-
ната област. 

Ефект от мащаба. Както е известно, това е
съществен фактор в производствената функция на
всяка организация. Тук имаме предвид няколко
преимущества, които ефектът от мащаба може да
добави към конкурентната мощ на българските
фирми, а именно:

- намаляване на количеството и стойността на
ресурсите, вложени в единица продукция; 

- повишаване на ефективността в резултат от
специализацията на работниците и оборудването;

- намаляване на времето за изпълнение на
поръчката;

- постигането на по-високо качество в след-
ствие използваното на голямо и скъпо оборудване.

С постигането на ефект от мащаба българските
предприятия ще са по-конкурентни и с по-големи
възможности за навлизане на Европейския пазар.

Натрупване на опит. С малки изключения мо-
жем да кажем, че това е един от големите пробле-
ми на развитието на българските фирми. Според
нас тук с по-голяма сила на въздействие е липсата
на опит в продуктово-технологичното обновление

и управлението на иновационните процеси. За пре-
одоляването му е необходимо:

- обучение както на работниците, така и на ме-
ниджърите;

- стандартизация на технологията;
- въвеждане на нови средства за управление.    
За целта българските организации могат да из-

берат подходяща пазарна стратегия и да се опитат
да се справят в борбата с много по-опитните евро-
пейски конкуренти.

Съюзяване и диверсификация. Както е известно
чрез съюзяване две или повече фирми имат
възможност да навлязат в нова област, недостъпна
за всяка една от тях поотделно и така да повишат
конкурентната си мощ. Ефектът от този вид коали-
ране е известен като мултипликативен или синер-
гичен. Той се постига чрез:

- използване на нови ресурси - а именно изпол-
зване на пълния капацитет и използване на вторич-
ни и отпадъчни продукти;

- мобилизация на скрити резерви чрез разра-
ботване на нови продукти със съществуващата тех-
нология или разработването на нови пазари за
съществуващите продукти;

- комбиниране на нееднородни елементи, на-
миращо израз в разработване на нови продукти
чрез комбинация на различни технологии и проме-
ни в корпоративната култура и въвеждане на нови
стимули;

- вертикална интеграция на процесите, съдей-
ства за подобряване на качеството и развитие на
технологията, както и за засилване на влиянието
върху пазарите на суровини и пазарите за готови
продукти.  

За малките и средни фирми, които са преобла-
даващата част от предприятията в България, е
възможно да постигнат този мултиплициран ефект
чрез създаване на бизнес мрежи на основата на ко-
оперативните принципи.

Бизнес мрежата е от типа "верига на стойност-
та", а отделните и звена създават свои "съюзи" от
организации-партньори и консултанти на свободна
практика, т. е своя система от доставчици. Основ-
на характеристика в тяхната дейност е принципът
на "коопкуренцията". Бизнес мрежата се създава за
привличане за съвместна дейност на малки и сред-
ни предприятия, регистрирани по Закона за коопе-
рациите и Търговския закон и на индивидуални
предприемачи с цел преструктуриране и развитие
с прилагане на високи технологии и иновативни
решения. Целта на бизнес мрежата е да приложи

“БИЗНЕС ПОСОКИ”28

Управление на малките и средните предприятия



кооперативните принципи на равнопоставеност,
взаимопомощ и демократичност, като създаде ус-
ловия за сътрудничество в разработване на проек-
ти, организиране на микрофинансиране и образо-
вателно-квалификационна дейност. Тя реализира
кооперативния модел като съвкупност от принци-
пи, звена и технологии. В тясно взаимодействие с
партньорите в мрежата се организира прилагането
на подходите и начините за сътрудничество и вза-
имоподпомагане в изпълнение на приетите страте-
гии и политики за реформиране на фирмите от
малкия и среден бизнес. В този контекст добре би
било да се поддържат контакти с международни
фондове и програми, финансови институции и до-
нори.

Приоритетни области за българските фирми
могат да бъдат:

- Подкрепа за създаване на кооперации от вза-
имоспомагателен тип и техни съюзи и асоциации. 

- Прилагане на високотехнологични решения и
развитие на нови бизнес направления. 

- Укрепване на инфраструктурата на малките и
средни фирми за прилагане на съвременни инфор-
мационни технологии и ускоряване на бизнес про-
цесите. 

- Взаимодействие с банкови и финансови ин-
ституции, правителствени и неправителствени ор-
ганизации, подкрепящи преструктурирането и раз-
витието на малкия и среден бизнес. 

- Микрофинасиране. 
- Стимулиране прилагането на интернет техно-

логии за електронен бизнес: е-маркетинг, е-търго-
вия, е-обучение, е-банкиране.

Адаптация. Тук става дума за тези два типа
поведение, които са еднакво присъщи на фирмите.
При първия тип организацията се стреми да изпол-
зва по най-добрия начин наличните условия. При
втория стремежът и е да промени съществуващите
условия, така че да ги направи колкото се може по-
благоприятни за нея. За навлизането на български-
те фирми на Европейския пазар ние считаме, че ще
бъде по-подходящо приложението на първия тип
поведение с оглед ограничения им размер и
възможности.     

Като цяло взаимните връзки между тези изиск-
вания и приносът им за укрепването и развитието
на конкурентната мощ като управленска дейност
може да се представи чрез един процесен модел
(вж. схема 2).

А що се отнася до параметризирането на кон-
курентната мощ на фирмата и нейната оценка, то-
ва може да се представи по следния начин: 
където:  КМ - конкурентна мощ 

X1 - лийнмениджмънт
X2 - стандартизация
X3 - иновации
X4 - специализация
X5 - ефект от мащаба

БРОЙ 2, АПРИЛ 2006 29

Стратегически приоритети ...

Схема 2. Процесен управленски модел за повишаване конкурентната мощ на българските фирми.



X6 - натрупване на опит
X7 - съюзяване
X8 - диверсификация
X9 - адаптация

Като следващ приоритет можем да отбележим
своевременната подготовка за единния пазар и не-
обходимостта още сега да се реорганизират фир-
мите, така че да отговорят на новите условия на
производство. Присъединяването ни към ЕС и
съответно към европейските пазари е реална ситу-
ация на сериозни и значими промени на индустри-
алните характеристики и условия, която поставя на
изпитание управлението на българските фирми и
на първо място техните стратегии, тяхната готов-
ност за точни и верни стратегически решения, уме-
нието да се установят и защитят  стратегическите
предимства в новите условия. Преосмислянето на
конкурентните предимства от гледна точка на си-
туационните фактори и вътрешните силни и слаби
страни на организацията, оптимизирането на биз-
нес портфейла и рисковите характеристики, синер-
гията на системата за инструментално пазарно по-
зициониране са от изключително значение за об-
щия процес на успешно и ефективно икономичес-
ко присъствие, а понякога и за оцеляване в услови-
ята на европейските пазари. Ключ към подобрява-
не адаптивността на работниците и предприятията
е разработването и реализирането на успешни
фирмени стратегии. Извършени изследвания по-
казват, че малките предприятия в страната, които
имат най-голям дял в общия брой предприятия, не
са особено активни в предлагането на обучения за
работниците и служителите, внедряването на ино-
вации и притежаването на стандарти за качество,
което ги прави негъвкави и неадаптивни към не-
прекъснато променящата се конкурентна среда
(вж. таблица 1).

В тази връзка главната задача на бизнеса за по-
срещане на предизвикателствата от предстоящото
членство на България в ЕС е свързана с подобрява-
не на фирмените стратегии и по-специално инвес-
тиране в качествен професионален мениджмънт и
в начално и продължаващо професионално обуче-
ние на работниците и служителите 

Третият приоритет, който извеждаме за българ-
ските фирми, е информираността за процесите в
ЕС и европейските пазари. На практика голяма
част от тях не познават директивите на ЕС и разви-
тието на законодателството в Общността. 

Не трябва да се пропуска и ролята, която
държавата трябва да изиграе в подпомагането на
българските фирми по пътя им на интегриране към
Европейския пазар. Стимулирането на европеиза-
цията от нейна страна би могло да се осъществи
чрез:

- улесняване на достъпа до информация за
международни програми за обучение и подпомага-
не, за международни пазари и т.н.;

- подпомагане на партньорството с чужди ком-
пании;

- насърчаване сдружаването на българските
фирми по браншов и регионален принцип и стиму-
лиране взаимоотношението на такива сдружения
със съответни структури в страните-членки на ЕС
и в страните от Централна и Източна Европа;

- насърчаване на екологично чисти и енергос-
пестяващи производства;

- улесняване на достъпа до съвременни техно-
логии и изследователски резултати;

- улесняване на достъпа до специфични финан-
сови инструменти;

- осигуряване на възможности за обучение и
преквалификация на служителите.

В заключение можем да обобщим, че за да се
интегрират успешно на европейския пазар, българ-
ските фирми трябва да предприемат следните
стратегически действия:
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Таблица 1. Основни елементи на фирмените
стратегии по вид предприятие5.

5. Използвани са данни от целево проучване, вж. http://rru.worldbank.org/InvestmentClimate/ExploreEconomies/.

дял в %

Показатели Вид предприятие

Малко Средно Голямо

Предлагат обучения 38,93 72,97 81,58
като цяло

Предлагат допълни- 11,49 18,26 34,72
телна квалификация
на вече квалифици-
раните си служители

Провеждат 73,41 84,21 89,47
иновации

Притежават ISO 5,81 21,05 39,47

Оптимално ниво 106,73 94,21 95,89
на служителите
(дял в настоящия
брой служители)



1. Ускорено въвеждане на стандартите за уп-
равление на качеството, при което фокусът се по-
ставя върху клиентите и повишаването на тяхното
доверие.

2. Изграждане на фирмени системи за управле-
ние на ефективността като фокусът се поставя
върху производителността, себестойността, разхо-
дите и внедряване на най-добрите производствени
практики, които дават възможност за намаляване
на загубите.

3. Да внедряват интегрирани системи за управ-
ление, които съчетават стандартите за управление
на качеството със системите за управление на
ефективността.

4. МСП да се включат в мрежи от свързани
производства (клъстери). Това води до подобрява-
не на фирмените стратегии в следните направле-
ния:

- подобряване на продуктовия дизайн чрез
активна обмяна на технологично ноу-хау, създава-
не на нови продукти и технологии; 

- подобряване на репутацията чрез активни
действия на асоциациите и лобиране пред държа-
вата;

- осигуряване на по-добър достъп до дистри-
буция и услуги.

5. Да повишават образованието и квалифика-
цията на човешките ресурси като условие за по-
лесно придобиване на нови умения, ефективно из-
ползване на пазарната информация и повишаване
репутацията  на предприятията на европейския па-
зар и пред различните бизнес партньори и инсти-
туции.

Така изведените конкретни управленски дей-
ствия имат различен времеви хоризонт за българ-
ските фирми при така очертаните три стратегичес-
ки приоритета по отношение на европейските
пазари:

- повишаване на конкурентната мощ;
- вътрешна реорганизация за ефективна сто-

панска дейност;
- своевременна и точна информация за про-

мените и изискванията на ЕС. 
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Ролята на биз-
нес кластерите
за решаване
проблемите на
конкурентоспо-
собността на
малките и сред-
ни предприятия
Гл. ас. д-р Милен Балтов
Бургаски свободен университет

Б изнес кластерите и предприемаческите
мрежи привлякоха значим интерес както

сред учените, така и сред политиците. В сърцеви-
ната на това се оказа най-вече идеята, че чрез рабо-
тата си в мрежа малките и средните предприятия
могат да постигнат икономията на мащаба и значи-
телна конкурентоспособност в национален и меж-
дународен план.

Целта на настоящата статия е да представи
концепцията за предприемаческите мрежи и биз-
нес кластерите, влиянието им върху нарастване на
конкурентоспособността на малките и средните
предприятия (МСП) и да идентифицира факторите
за успеха на самите кластъри. Обект на изследва-
нето се явяват бизнес кластерите и МСП и в част-
ност тези от тях, опериращи в рамките на кластер.
Предмет на изследването в статията са възможнос-
тите за повишаване на конкурентоспособността на
МСП чрез включването им в кластери и  нуждата
и характеристиките на кластерните инциативи.

За целите на изследването е проучена както на-
учната литературата, така и материалите на воде-
щи експерти от ЕС и техните практики в страните
от ЦИЕ. Авторът е интервюирал като експерти в

своята област представители на Българската кама-
ра на мебелната и дървопреработваща промишле-
ност, експерти от хранително-вкусова промишле-
ност, Европейския софтуерен институт, междуна-
родни експерти от област Трентино в Италия, от
Швеция и др. Ползвано е и изследването на Мини-
стерство на икономиката - "Обзор на клъстерната
инициатива и предпоставки за приложението й в
България", както и изследването в световен мащаб
"Зелена книга на кластерните инициативи".

Предстои продължение на изследването на ав-
тора и то ще бъде базирано на данни от проучване-
то във "Въвеждане на кластерния подход и създа-
ване на пилотен модел за кластери" и експертната
помощ на проектния мениджър - Джон Мъри. Про-
ектът е по Програма ФАР на ЕС и се изпълнява от
консорциум начело с британската Мидйоркширска
търговско-промишлена камара. В настоящата ста-
тия само са зададени параметрите на дейностите,
които предстоят в този проект.

Характеристики на предприемаческите

мрежи и бизнес кластерите.

Обръщайки внимание на шансовете за старти-
ране на един жизнеспособен бизнес, може да се ка-
же, че в основата стои изграденото априори дове-
рие към настоящия или бъдещ предприемач, както
и познавнаване на уменията, мотивацията и пре-
дишното представяне на индивида, наричано от
банкерите "кредитна история"  (Birley, 1994). При
условие че при една новостартирала фирма няма
как да има кредитна история, на инвеститорите,
доставчиците и клиентите им се налага да се
обърнат към предишни отношения с личността,
било то бизнес или лични. Така например предиш-
ният работодател може да се окаже първият кли-
ент, някой от приятелите да сподели свободно
офис пространство или роднина да даде на заем
пари с малка надежда да си ги получи в краткос-
рочен план.

В същото време, освен неформалните, важни
са и формалните контакти и мрежи. Базирайки се
на  изследване на новостартирали бизнеси в щата
Индиана (САЩ), Бърли (Birley, 1994), определя
приблизително следната разделителна линия:

- неформалните контакти, основно бизнес кон-
тактите, се разглеждат от най-голяма полза при
сглобяването на бизнеса в самото начало;

- при неформалните източници на подкрепа -
семейството и приятелите, са най-полезни по отно-
шение на някои въпроси от местен характер като
търсене на помещение за бизнеса и служители;
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- формалните източници излизат на преден
план, когато елементите на бизнеса са събрани и
предприемачът насочва вниманието си към потен-
циални възможности за  финансиране, затова и
най-често споменавана институция е банката;

- всички други формални източници на помощ,
вкл. центрове за подпомагане на дребния бизнес,
се споменават сравнително рядко.

От своя страна, според Олдрич и Цимър
(Aldrich, Zimmer, 1996) социалните мрежи оказват
влияние не само върху индивидуалното предпри-
емаческо решение, но и върху цялостните процеси
на функционирането на бизнесите след старта и
обясняват, че доброволческите организации,
търговските асоциации, държавните агенции и
другите социални звена увеличават вероятността
хората да постигнат взаимовръзки помежду си.
Въпреки това са необходими години преди изграж-
даните социални мрежи да дадат резултати и в ед-
на област да се постигне нивото на гъстота, при ко-
ето те да са достъпни и от полза за бизнеса и пред-
приемачеството да се подпомага. В тази връзка
разбирането на Олдрич и Цимерман е, че една
функционираща мрежа, която се развива по естес-
твен път, се е нуждаела от няколко десетилетия
преди да се превърне в индустриален регион (или
предприемаческа мрежа), а при една мрежа, създа-
дена в резултат на целенасочени мерки и инициа-
тиви, за евентуални успехи може да се говори едва
след едно десетилетие (Aldrich, Zimmer, 1996).

Според Джарило предприемаческите мрежи са
дългосрочни споразумения между взаимосвързани
търговски организации, даващи им възможност да
завоюват и запазят конкурентните си предимства
по отношение на фирми, които не принадлежат на
мрежата (Тодоров, Юрукова, 2005 г.). Отношения-
та се характеризират от специфична система от
ценности, взаимно доверие и поддръжка. Структу-
рата е гъвкава и липсва централизирано управле-
ние на производствената дейност.

Предприемаческата мрежа се определя от вза-
имоотношенията на сътрудничество, които се по-
раждат между индивидуалните предприемачи или
фирми в процеса на търсене на компенсация на не-
достига на ресурси с цел устойчиво развитие (Ко-
ев, 2003 г.).

Класификацията на разходите в мрежата (Джа-
рило в Тодоров К. и М. Юрукова, 2005 г.) може да
обособи вътрешни разходи (ІС) - когато производ-
ството е собствено, когато се ползва подизпълни-

тел - външни разходи (ЕР), като цена, искана от до-
ставчика и транзакционни разходи (ТС). Общите
външни разходи пък са равни на външните и тран-
закционните (ЕС=ЕР+ТС) и дейността ще бъде ин-
тегрирана, когато общите външни разходи са по-
големи от вътрешните. Интеграция може да има и
когато външните разходи са по-малки от вътреш-
ните и мотивите за сътрудничество не са чисто
икономически.

Предприемачът се интересува в основна сте-
пен от това дали правилата за бизнеса работят
ефективно и дали ще гарантират неговата защита и
сигурност, а не от това от кой са осигурени -
държавата или друга институция, семейството, ет-
носът, религията или др. (Коев, 2003 г.), както и да-
ли това е с минимална цена - с най-малко разходи
и най-висока сигурност. Така според Коев мрежо-
организиращите фактори са - нормите, работните
правила, условията за прилагането им, ограниче-
нията за дейността и санкциите при неизпълнени-
ето (Коев, 2003 г.). При дефицит на доверие пред-
приемаческите мрежи са основани върху сключва-
нето на договори. За достигането обаче на рекви-
зита по тези договорености се натрупват транзак-
ционните разходи по сделките, което натоварва
разходите и намалява конкурентоспособността.
Примери за това са субконтракторните вериги от
подизпълнители.

Истински развитите и пълноценни предпри-
емачески мрежи от кластерен тип са основани
върху съвпадението на интереси, при които също
се ползуват договори, но времето на действие на
договорите се ограничава от общността на интере-
сите между двете страни (Коев, 2003 г.). Още тук
трябва да се направи още едно уточнение, че биз-
нес кластерът може да възникне и се развие не са-
мо на основата на предприемаческата мрежа, а
също така и върху изградени субконтракторни ве-
риги1 (Тодоров, 2001 г.).

При субконтракторните вериги (веригите от
подизпълнители) от своя страна съществува една
или няколко доминиращи корпорации, а МСП са
поддоставчици, пасивни "реципиенти" на ноу-хау
и пазари. Така понятието предприемаческа мрежа
се оказва по-тясно от бизнес кластер, докато при-
мерите с т.н. "естествени" местни кластери (за раз-
лика от стимулираните чрез различни мерки) са на
конкурентни на световно ниво отрасли, които са се
развили като производствени системи чрез висока
степен на специализация, както  между агломерати
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от равнопоставени, така и от доминиращи корпо-
рации и подчинени фирми подизпълнители.

Тези естествени или "зрели" кластерни мрежи
се намират главно в Западна Европа и в Северна
Америка, те практически са спонтанно възникнали
в географските си региони и съществуват от десе-
тилетия. От своя страна, новите кластери обикно-
вено са резултат от прилагането на някакъв вид це-
ленасочена политика. Тя представлява съвкуп-
ността от целенасочени мерки, ориентирани към
създаване на благоприятни условия и стимулинане
на взаимовръзките между бизнес единиците. Най-
често за пример се дават инициативите в Сканди-
навия (примерът се развива по-натътък в статията)
и Австралия от последното десетилетие на 20-ти
век.

Съществуват и предприемачески мрежи, осно-
вани върху споделянето на еднакви или сходни
етични ценности. При тях нормите са установени
върху традиции и схващания в религията, етноса и
др. Най-твърдите предприемачески мрежи на рели-
гиозен признак са юдейските и ислямските пред-
приемачески мрежи. При етническите най-разпро-
странени са китайските (цитирани и след това в
текста) и индийските предприемачески мрежи.

Концепцията за кластерите на Майкъл Портър
(Porter, 1990) развива значително рамката, обясня-
ваща смисъла на предимствата на работата в клас-
тер, в частност и за МСП. Тази концепция се бази-
ра на връзката между географската концентрация
на отраслите и конкурентоспособността на съот-
ветния регион. 

Портър определя кластера като географски де-
финирана група от взаимосвързани фирми и асо-
циирани институции в определена сфера, свързва-
ни от общи характеристики и допълващи се особе-
ности (Porter, 1990). Тези кластери представляват
концентрация на експертност между тясно свърза-
ни в отрасъл/отрасли фирми, в които се правят зна-
чими инвестиции в специализирани производстве-
ни фактори и в които се отключва и поддържа спи-
ралата на положителния растеж. Тези агломерации
от производители, клиенти и конкуренти, които
или са разположени в географска близост, или са
свързани от допълваща се експертиза, стимулират
ефективността и засилват специализацията.

Сред аргументите за успеха на бизнес класте-
рите е разбирането, че съществуват като система,
при която рискът се социализира сред широк кръг
от обществени и частни институции (Schmitz,
Musyck, 1994). На МСП не им се налага да изнасят
цялата тежест по развитието на нови технологии,

откриването на нови пазари, обучение на работна
сила или набиране на капитали. Много от разходи-
те по специализацията се споделят или са заложе-
ни в гъстата мрежа от институции. МСП извличат
ползи в тези мрежи поради факта, че веднъж раз-
вити, тези връзки позволяват на фирмите да заси-
лят стратегическите си маркетингови възможности
и да се конкурират ефективно в сфери и канали,
контролирани традиционно от по-големите фирми.

Конкурентните предимства са комбинацията от
вътрешните и външни ресурси, бизнес средата на
национално и регионално ниво, там където се взе-
мат стратегически решения и се раждат бизнес
инициативите. В бизнес средата на национално ни-
во хората имат обща култура, говорят на един език
и имат доверие помежду си (вж. Фиг. 1). Дори и
най-съвременните комуникационни технологии не
могат да заменят директния контакт, точката, къде-
то се обменят така наречените некодирани типове
информация.

Докато физическият капитал е мобилен (циф-
рова информация, компоненти и машини), до оп-
ределена степен човешкият капитал също, то соци-
алният капитал е в националната култура и инсти-
туциите.

Създаването на мрежи от фирми като вид плат-
форми за самоподпомагане на МСП е основано на
идеята, че контактите и сътрудничеството с други
фирми е най-добрият начин за една малка или
средна фирма да разрешава проблемите си и този
процес на взаимно учене може да бъде подпомаган
от външна подкрепа и от посредничество. Логика-
та се развива от факта, че кластерът е по-добре
снаражен с техника и технология, отколкото са от-
делните фирми, ако действат самостоятелно, без
ползите от ресурсите за допълването помежду им.

В голяма част от литературата кластерите и
мрежите са концепции, интегрална част от пара-
дигмата за индустриалната зона (Arzeni, Pellegrin,
1997). Разглеждайки зрелите или "естествени" кла-
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Фигура 1. Бизнес среда на една нация.
Източник: Porter M., The Competitive Advantage of Nations



стери, най-често даваният пример е с региона на
Емиля-Романя в Северна Италия, чийто възход
към просперитета е постигнат чрез създаването на
мрежи между малките фирми, като се подчертава
гъвкавата специализация в производството между
фирмите в този регион, наричан от някои "Третата
Италия" - "Terza Italia" (Piore, Sabel, 1984, Тодоров,
1992 г.). Другите емблематични примери са индус-
триалните райони на Баден-Вюртемберг в Южна
Германия, Западна Ютландия в Дания и Югозапад-
на Фландрия в Белгия. Изследванията, подобно
при Третата Италия, са концентрирани върху про-
учване на ролята на обществените и частните ин-
ституции за предоставянето на кредити и услуги за
подпомагане, обучение на предприемачи и на ра-
ботна сила и договарянето на нивата на заплащане.

Интересен феномен са мрежите между китай-
ските фирми, развити в цяла Азия и поддържащи
се на база на устни споразумения и доверие. Тези
мрежи съдържат и от характеристиките на евро-
пейските, като връзката със семейството, рода,
произхода или диалекта, семействата се
поддържат едно друго в мрежите, имат множество
общи партньори, търговски сделки, споделен риск
и печалби. По-особеното, че много от тези мрежи
не са концентрирани в определен регион, е свърза-
но с клановия (родов) характер на организационно
структуриране и концепцията за "гуанкси"
(връзките) (Anwar, 1996), прилагана чрез взаимно
притежание на дялове във фирмите, семейни
връзки и система от практики за постигане на ико-
номия на мащаб и конкурентоспособност, при коя-
то се предпочита работата в кръга главно на други-
те китайски фирми от съответния клан. Много от
тези мрежи изпълняват и ролята на вътрешни бан-
ки, ресурсни центрове за работници и мрежи за
преодоляване на търговските ограничения за
достъп на даден пазар.

За прототипи на другия вид кластери - новите
и възникнали в резултат на формални инициативи
и програми, са тези в Скандинавия (по-точно стра-
ните от Северна Европа). Така един от моделите,
разработен от Датският технологичен институт в
Орхус, предоставя механизъм за преодоляване на
наследените в датската промишленост структурни
слабости и по-специално доминирането на МСП.
Вдъхновена от успеха на бизнес кластерите в Тре-
тата Италия, програмата започва през 1989 г. и
продължава до 1992 г., като основно стимулира
оцеляването и растежа на фирмите от сектора на
МСП, като компенсация на спада във възможнос-
тите за заетост при сектора на големите фирми

(Arzeni, Pellegrin, 1997). Отличителна характерис-
тика на този модел е посредническата роля на не-
зависимите експерти (понякога финансов "вете-
ран" или технически експерт), отговорни за коор-
динирането на процеса на вътрешнофирмено
сътрудничество.

Създаването на мрежи за сътрудничество меж-
ду МСП се оказва ключово за подобряването на
конкурентоспособността на Дания на национално
равнище и следва идеята за развитието на специ-
фични за фирмата компетенции сред МСП като
трамплин за глобална конкурентоспособност. Този
датски модел се развива след това в Уелс, Югоза-
падна Англия, Норвегия, Канада, Австралия и Но-
ва Зеландия.

Разглеждайки различните кластери, можем да
разграничим още една класификация - в зависи-
мост от взаимовръзките между фирмите в класте-
ра може да се говори за: вертикални кластери, хо-
ризонтални кластери, секторни кластери - класте-
ри от смесен тип. Вертикалният кластер включва
фирми от една производствена верига - основно
производство и неговите поддоставчици. Хоризон-
талният кластер включва предимно обединения от
малки фирми, сътрудничещи си с цел решаване на
най-различни проблеми. Секторните кластери са
от смесен тип, обединяващи фирмите на хоризон-
тален и вертикален принцип.

По въпросите за поставените цели на кластер-
ната инициатива те могат да се групират в шест ос-
новни сегмента (вж. Фиг. 2):

- научи изследвания и изграждане на мрежи;
- прилагане на различни политики;
- търговско сътрудничество;
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Фигура 2. Кръг на целите на кластерната
инициатива.

Източник: Solvel O., G. Lindkvist, C. Ketels, The Cluster

Innitiative Green Book



- образование и обучение;
- иновации и технологии;
- развитие на кластера.
Някои от кластерните инициативи целят разви-

тието само на един от тези сегменти, докато други
включват и няколко сегмента.

Идентифициране на факторите, способства-

щи за по-голямата конкурентоспособност на

опериращите в рамките на кластер МСП.

Слабостите на МСП в голяма степен се
свързват с недостига на човешки и финансови ре-
сурси, неефективния малък мащаб на дейността,
ограниченото пазарно надмощие. И това е напълно
валидно, ако фирмите функционират изолирано. В
действителност, ако МСП се групират в кластери,
те могат да бъдат успешни и да се конкурират до-
ри с големите фирми.

Като говорим за значението на кластерите за
повишаване конкурентоспособността на МСП, на
първо място можем да изтъкнем високата вътреш-
на конкуренция в кластера по неговата хоризонта-
ла. Оттук стремежът на предприемачите да снижа-
ват разходите, увеличават ефективността, подобря-
ват качеството на продуктите/услугите, скъсяват
времето за реакция на нуждите на пазара, търсене-
то на нови клиенти, пазари, дистрибуционни кана-
ли. По този начин се получава един процес на се-
лектиране, при който в началния етап много отдел-
ни фирми може и да не оцелеят, но системата реге-
нерира останалите на по-високо ниво на техноло-
гиите, мениджмънта и пазарния потенциал.

Стимулирането на естествено развиващото се
предприемачество и кластерите означава загърбва-
не както на политиката на твърда намеса в бизне-
са, така и на неолибералната политика на пълна не-
намеса (laissez-faire). Изисква се една политика на
гъвкавия подход с очаквани променливи резултати,
препроектиране на дейностите според реакциите
на частния бизнес, степента на успеха, постигане-
то на целите, появата на нови предизвикателства,
възможности и заплахи (Bertini, 1999).

Всеобхватно е откритието по отношение на
кластерите за проактивните мерки за инвестиции-
те в човешки ресурси и програми за обучения. Те
включват частния сектор на местно равнище по на-
чин, по който да се постигне максимално близко
посрещане на нуждите на предприятията. Общо
споделяните проблеми за сравнителния недостиг
от квалифицирана работна ръка са спомагали за
климата, при който МСП преследват по-висока
конкурентоспособност на база динамика в инова-

ции, гъвкавост, качество и етика, вместо ориенти-
ране към цените и минимизиране на разходите
усилия.

Присъствието на силни творчески сдружения
също е изиграло важна роля в този контекст.
Особената социална структура на областта -
например в Третата Италия, характеризирана с
ниско ниво на пролетаризиране и дълбоко вродени
връзки с традиционната институционална и
обществена субкултура, допълва предпоставките
за успеха. Един от примерите е с почти запазената
традиция за методите и функционирането на
сладкарството  (Schmitz, Musyck, 1994).

Изследването, което прави Бертини в области-
те от Третата Италия, показва (вж. Табл. 1), че об-
щите елементи между тях обикновено са почти
невъзможни за трансфериране като: трудолюбие,
занаятчийски традиции, работа в задруги, полити-
чески консенсус и т.н. 

По други фактори като отношение към колек-
тивната работа, местна административна проак-
тивност, политически връзки с управляващите
партии, присъствие на профсъюзи се различават и
най-вероятно това са и факторите, по които е
възможно най-бързо въздействие и промяна.

Стъпките, с които се обяснява развитието на
мрежите в този регион, са реорганизирането на за-
наятчийските и земеделски дейности за един по-
широк пазар, освобождаване на специализирани
работници и техници от големите фирми в региона
или спонтанно създадени и отделили се от големи-
те фирми малки стопански структури, спад и де-
централизиране на производството в по-големите
фирми, щастливи, случайни и непредсказуеми ин-
дивидуални и групови инициативи.

Веднъж дала резултат на пазара и довела до
печалби, базата от знания чрез някои от първите
фирми започва да генерира мултиплициране сред
другите чрез следните нарастващи по сложност
механизми (Bertini, 1999):

- имитация - навлизане със същия или подобен
продукт или бизнес на вече съществуващите и ус-
пешни фирми и създаване на хоризонтално разпро-
странение;

- децентрализация - на база споразумение или
принудителна, поради разходните фактори;

- кластеризация - развиване на дейности по
дължината на веригата на добавената стойност,
особено в технологичния и в сектора на услугите -
инженерингови производства, изследвания, проек-
тиране, консултиране - при междинните продукти,
компоненти, допълващи се дейности;
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- синергийна диверсификация - производство
на различен продукт или услуга за пазара на вече
настанилите се фирми или подход към различни
групи клиенти, използувайки същата технология.

Всички тези механизми са били съпътствани от
възприемане и вдъхновяване от положителните
примери и успешния опит. В модерната икономика
много от тези механизми се контролират и стиму-
лират чрез кластерните инициативи2, насочени
към част от сферите на въздействие (вж. Фиг. 3):
регионална, индустриална и политика за МСП, по-

литики за привличане на преки чуждестранни ин-
вестиции (ПЧИ), научноизследователска и развой-
на дейност.

От регионална гледна точка клaстерите се
създават с цел насърчаване на развитието на слабо
развити региони или за съживяване на замиращи

свързани производства чрез пренасочване на мер-
ките от намаляване на разходите (субсидии,
данъчни преференции и др.) към стимулиране на
иновации и създаване на нови обединения. Поли-
тиките за привличане на ПЧИ също се преориен-
тират от привличане на инвеститори и създаване
на нови производства към обединения в кластери с
цел по-всеобхватни инвестиции. При кластерите с
научноизследователска насоченост усилията се на-
сочват към т.нар. научноориентирани производ-
ства.

Значението за конкурентоспособност за МСП в
кластера е свързано на първо място с ниската цена
на информацията и на продуктовата диференциа-
ция, поради наличието на голям брой от по-
дизпълнители, производители на подкомпоненти.
В допълнение е и възможността да се управлява и
контролира ефективно производственият процес
по неговите етапи.

Същевременно МСП в кластерите могат да
концентрират ограничените си ресурси само в ед-
но направление - един продукт или услуга, отдел-
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Фактори Региони

Емиля- Венето Тоскана
Романя

Предприемачество Силно Силно Средно
сред фермерите

Занаятчийска Силно Силно Силно
традиция

Трудолюбие Много Много Силно
силно силно

Работа в задруги Много Силно Силно
силно

Отношение към Силно Средно Слабо
колективната работа

Местна солидарност Силно Средно Силно

Присъствие на Силно Слабо Средно
профсъюзи

Институционално Много Средно Силно
посредничество силно

Местен политически Силно Силно Силно
консенсус

Местна Много Средно Средно
административна силно
проактивност

Регионални Силно Слабо Средно
инициативи за
подпомагане

Политическа защита Слабо Силно Слабо
от централното
правителство

Таблица 1. Социо-психологически фактори в
трите най-добре представящи се региона на

"Третата Италия"

Източник: Bertini S., Stimulating Spontaneous Development

and Clustering SMEs
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Фигури 3. Кластерната инициатива
Източник: Министерство на икономиката, Обзор на

кластерната инициатива и предпоставки за

приложението й в България

2. Понятието беше въведено и изяснено в предходната точка.



на част от производствения цикъл или от веригата
на стойността. Възможно е, поради лесния им
достъп до допълващи се етапи или компоненти и
специализирани ресурси, навлизането на опреде-
лен пазар да е по-евтино и по-малко рисковано.

При определено ниво на развитие на кластера
МСП могат да се възползуват от колективните пре-
имущества и на териториалната концентрация. Ре-
гионът, в който се намират, се оказва привлекате-
лен за клиенти, доставчици на материали, достав-
чици на технологии, професионалисти и т.н.

Наред с това местните власти и бизнес асоциа-
циите концентрират много по-голямо внимание
върху проблемите на съответния сектор и нуждите
от подкрепа на фирмите в него. Това води до анга-
жирането на цялата общност с успеха на кластера
и до консолидиране на външните за сектора иконо-
мически фактори - специфична инфраструктура,
имидж, секторна ориентация на услугите.

Повечето успешни кластери могат да осигурят
и висока степен на солидарност за отрасловата си-
стема и перспективи за дългосрочна конкурентос-
пособност, базирана на синергията на различните,
но обвързани дейности. Синергията зависи същес-
твено от механизмите за поръчване на стоките, ус-
лугите и оборудването, от обмена на допълнителна
информация, от решаването на проблемите на
сътрудничеството между различните предприятия
(например между производителя и ползвателя на
оборудване или на услуги), от наличността и спо-
делянето на квалифицираните работници и техни-
чески кадри между предприятията.

Обобщенията, направени на подобна основа за
смисъла на работата на МСП в кластерите за Тре-
тата Италия (Bertini, 1999), при условие че те се
подлагат на риска от неспирния процес на селек-
ция (в резултат на по-високата в рамките на клас-
тера конкуренция), са в следните насоки:

- МСП са фокусирани - що се отнася до дей-
ността, компетенциите и ориентацията на ресурси-
те им;

- МСП развиват способности и  отношения за
бързо и адекватно решение на проблемите;

- предимството за ползуване на иначе не-
достъпни отделно колективни ресурси;

- работят в стимулираща среда, богата на кон-
курентен натиск и съперничество, информация и
примери;

- работят в обстановка на доверие, при която
даже по-малките производители се чувстват
защитени и уважавани от общността.

Проблеми и стимули за развитие на успеш-

ни кластери от МСП.

При усилията за идентифициране и развитие
на кластерите трябва да стои разбирането, че стра-
тегиите за подпомагане на кластерите не може да
бъде детерминиращи. Няма автоматични и твърди
взаимовръзки между инициативите и мерките и
резултатите от тях, както е било при традиционни-
те подходи отгоре-надолу, прилагани при концент-
рацията на отрасли до 70-те години на 20-ти век в
западните държави и при индустриализацията и
специализацията на страни и региони при плано-
вите стопанства. Важна е ролята на "случая" и на
естествените реакции на бизнеса, които могат и да
се различни от проектираните и зависят от социал-
ните условия, културата, традициите, местополо-
жението, институционална среда, икономическата
и конкурентната среда.

Ако трябва да анализираме проблемите пред
развитието на кластерите с конкретен пример,
такъв може да се яви случаят с ефекта от кластер-
ната инициатива в Дания. Следвайки лаг от близо
3 години след приключването на програмата за
създаване на кластери, констатациите в Дания са,
че за две трети от участващите фирми програмата
за развитие на мрежите е била от полза, докато
близо една трета от създаваните мрежи през 1995 г.
вече не са съществували (ADTI, 1996).

При това близо две трети от финансирането
или не е било използувано, или е било отнесено за
грантове за проекти, които повече не са просъщес-
твували след приключването им. Липсвали са и яс-
ни доказателства за ефективността на скъпите обу-
чения на посредниците по програмата и за реални-
те финансови постижения и/или обучителни ефек-
ти. Участието в мрежите е било възприемано чес-
то като вариант за получаване на грантове. Сътруд-
ничеството пък не е било възприемано като стояща
в основата цел, а по-скоро като начин за поддържа-
не на съществуващото преди това ниво на иконо-
мическа активност и постигане на растеж чрез фи-
нансово съдействие.

Паралелно с това на база на опита в Баден-
Вюртенберг се дават аргументи, че в дългосрочен
план и при различните кластери не се открива зна-
чима взаимовръзка между проектираните мерки и
представянето на конкретния регион (Ingley, 1999),
а някои автори (Schmitz, Musyck, 1994) дори са на
мнение, че не е съвсем убедително да се смята, че
представянето на един  кластер може да послужи
като ролеви модел за други региони в света. Под
въпрос се поставя въобще фактът, че факторите,
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допринасящи за успеха на кластерите, могат да
бъдат лесно възпроизведени, нито пък трансфери-
рани на готово.

Групите фактори, от които основно зависи про-
цеса на стимулиране на кластерната инициатива,
могат да бъдат изведени като:

- пазарна среда;
- бариерите пред навлизане в бизнеса;
- ноу-хау;
- доверие и икономическа свобода.
МСП инвестират и предприемат инициативи

само ако са идентифицирали положителни
възможности на пазара и реалните перспективи за
търсенето за тях са по-важни от нивата на лихвите.
Това върви в паралел и със стимулиране на конку-
ренцията, която за МСП се свързва и с по-големия
избор за доставчици и клиенти, стимулите за подо-
брения в производителността и специализация.

Институционалните бариери за навлизане на
нов бизнес се асоциират главно с бюрократичната
сложност, фискалната тежест, институционалната
неефективност, социалната среда. Освен на мак-
рониво тук от особена важност са усилията на ни-
во фирма, а именно:

- действията на местната администрация за
предоставяне на обществени услуги и адекватни
области и площи за разгръщане на фирмената дей-
ност;

- присъствието на посредници - обикновено
асоциирани и с публично-частните партньорства,
които биха помогнали на МСП да решават админи-
стративни, правни и договорни проблеми (често и
свързване с клиенти и доставчици) и да улесняват
достъпа до критични производствени фактори -
банкови или др. кредити, информация, транспорт-
на инфраструктура, работна сила и др.

Дори и при най-добрата институционална сре-
да и положителни очаквания за търсене на пазара
за успешно стартиране и развитие на бизнес e не-
обходимо наличие на определени компетенции и
ноу-хау сред общността и бизнеса. Те могат да са
базирани на традиционни за региона дейности (за-
наяти) или на развито ноу-хау от съществуващо го-
лямо предприятие, дори и на фактори като
завръщане на емигранти, местни подизпълнители,
туристически интерес, публични поръчки или ин-
вестиции. Разбира се, това ноу-хау е необходимо
да циркулира и да не бъде контролирано от една
фирма или фамилия. Това може да касае и нивото
на социална интеграция (контратеза на разслое-
ността и доминирането на монополи). Освен ноу-
хауто в пасивния му вид, прилагано в текущата

дейност, е важно да се създадат структури в съот-
ветните области за изграждане на взаимовръзки
както между МСП, така и между бизнеса и по-фор-
мализираното знание, възпроизвеждано от техни-
чески училища, университети, изследователски и
обучителни центрове и лаборатории.

Доверието и икономическите свободи са
свързани с разбирането за допускането на множес-
тво модели за стопанска инициатива, чувството за
идентичност и възможността за всеки индивид и
социална група да участва равнопоставено в сто-
панския живот. В един такъв контекст в голяма
степен решенията и регулациите може да зависят
от асоциации на МСП на регионално ниво, а тези
асоциации биха се явили и като посредници с бан-
ковата система, администрацията и предоставяне-
то на специализирано ноу-хау.

Акцентът на кластерната инициатива е да орга-
низира усилията за повишаване на икономическия
растеж и конкурентната способност на клaстера в
даден регион, включващ фирмите от клaстера, пра-
вителството и/или научната общност. В света са
идентифицирани общо 509 клaстерни инициативи
(Solvel, Lindqvist, Ketels, 2003). В повечето случаи
клaстерните инициативи се инициират от прави-
телството - 32%, 27% от самата индустрия и 35%
са плод на съвместни усилия между правителство-
то и частния сектор. Само 5% са инициирани от
университети. Не са идентифицирани клaстери,
инициирани от международни организации. По от-
ношение на финансирането голяма част от клaсте-
рите са финансирани първоначално от държавата
(54%), от индустрията (18%) и съвместно (25%).

Ефективността на клaстерната инициатива се
измерва чрез показателите подобрена конкурентна
способност на фирмите в клaстера и растеж на
клaстера. Данните показват (Solvel, Lindqvist,
Ketels, 2003), че клaстерната инициатива влияе по-
слабо върху конкурентната способност в междуна-
роден мащаб и още по-слабо върху създаването на
нови технологии.

Три са основните параметри, влияещи върху
успеха на самата кластерна инициатива: бизнес
средата, икономическата политика и силен клас-
тер, около който е формирана кластерната инициа-
тива.

По отношение на субекта, създаващ кластерни-
те инициативи, е трудно да бъде даден еднозначен
отговор на въпроса кои инициативи са успешни -
тези, проектирани от държавата, от частния сектор
или от съвместно инициираните. Като по-тесен
случай анализите показват (МИ, 2003 г.), че клас-
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терните инициативи, в основата на които са науч-
ните общности в услуга на бизнеса, са с висока
ефективност. Обмяната на опит също е фактор,
влияещ положително върху успеха на кластерната
инициатива.

Изводи:

Добилата популярност през последните някол-
ко години в България тематика за кластерите пред-
стои да получи сериозно развитие както на концеп-
туално, така и на ниво подготовка на институции и
пилотни отрасли. Същевременно вече са десетки
обосновките за развитие и включване в кластерна
инициатива на самите стопански единици, обеди-
нения и местни власти, при които кластерът се раз-
глежда като инструмент за грантова схема, концен-
трираща финансова и технологична помощ.

Значението на кластерите за повишаване кон-
курентоспособността на МСП е свързано в голяма
степен с възможността от икономия на мащаба, по-
стигано чрез работата в мрежа. Снижават се разхо-
дите, увеличава се ефективността, подобрява се
качеството на продуктите/услугите. В голяма сте-
пен се споделя търсенето на нови клиенти, пазари,
дистрибуционни канали. Оскъдните ресурси за ра-
ботещите в кластер се разпределят по-рационално,
а чрез проактивни мерки се осъществяват иначе
почти невъзможни в индивидуален план инвести-
ции в човешки ресурси и програми за обучения. 

В основата на успешните бизнес кластери от
МСП стоят естествено зародили се и развити пред-
приемачески мрежи. Затова е важно в нашата стра-
на да се идентифицират предприемачески мрежи,
възникнали и развили се по естествен начин, на ба-
за на даденостите на региона (и въпреки неблаго-
приятното развитие на средата). Проблемите, пред
които може да се изправи успешната кластерна
инициатива, са пазарната среда, бариерите пред
навлизане в бизнеса, наличие на технологично и
управленско ноу-хау и доверие и икономическа
свобода.

В тази насока са и необходимите мерки от цен-
тралната и местната администрация чрез  предпри-
съединителните и бъдещите структурни фондове
да стимулират на развитието на кластерите и кон-
курентоспособността на участващите МСП. Екс-
пертите и организации, предлагащи бизнес услуги,
пък трябва да поемат ролята на посредници в кла-
стерите, да подпомагат МСП и  улеснят достъпа до
критични производствени фактори - банкови или
др. кредити, информация, транспортна инфра-
структура, работна сила и др.
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Иновационна
активност на
маслодобивните
предприятия
Доц. д-р Любчо Варамезов,
гл. ас. Искра Пантелеева
СА "Д. А. Ценов", Свищов

З а придобиване на дългосрочни конкурент-
ни предимства предприятията разработват

и прилагат различни стратегии. Една от тях е ино-
вационната стратегия. Тя предполага пълноценно
използване на разполагаемите иновационни ресур-
си, разработване и предлагане на пазара на нови
продукти, разработване (закупуване) и внедряване
в производството на нови технологии и пр. 

Методологическа рамка на изследването.

Изследването бе проведено сред стопански су-
бекти, произвеждащи растителни масла и мазнини.
Изпратени бяха анкетни карти1 по пощата до 38
предприятия. Попълнена анкетна карта върнаха 28
предприятия, т.е. възвращаемостта е 74%. Отговори-
лите предприятия са представители на различни раз-
мерни групи: 3 микропредприятия, 8 малки, 14 сред-
ни и 3 големи предприятия (вж. фиг. 1.). Обработка-
та на резултатите от анкетата показа, че тези стопан-
ски субекти произвеждат около 80% от растителни-
те масла у нас и осъществяват основната част (също
около 80%) от националния износ на тези продукти.

За да се установи влиянието на размера на
предприятието върху иновационната активност,
изследваните стопански субекти бяха разделени на
две условни групи: условна група “Малки пред-
приятия” (МП) и условна група “Големи предпри-
ятия” (ГП). Първата група включва микропредпри-

ятията и малките предприятия (11 единици), а вто-
рата - средните и големите стопански субекти (17
единици). Основание за такова делене ни дава и
фактът (установен след внимателно обработване
на първичната информация от анкетните карти), че
стойностите по показателите "брой на персонала"
и/или "оборот (обем продажби)" на част от изслед-
ваните средни предприятия ги доближават до тези
на големите предприятия.   

Иновационната активност на изследваните сто-
пански субекти е оценена въз основа на показате-
лите: разходи за иновации; брой нови (подобрени)
продукти; брой нови (подобрени) процеси; брой
организационно-управленски иновации.2 На всеки
от посочените показатели съответстват три отгово-
ра, оценени по тристепенна скала (1, 2 и 3). Пока-
зателите имат еднакво (равно) относително тегло
при формирането на общата бална оценка на ино-
вационната активност. Така общата бална оценка
на иновационната активност варира в границите
между 1 и 3. Разработена и е приета следната
оценъчна скала:
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Фиг. 1. Разпределение на предприятията по
размер, в %.

1. Анкетната карта съдържа въпроси от преобладаващо открит тип.
2. Характер на организационно-управленска иновация има използването на нови за стопанския субект: пазарни
подходи, тактики и стратегии, методи за провеждане на обучение на персонала, форми на наемане и договори,
системи на заплащане на труда, схеми на разплащане с доставчици и клиенти, системи за подбор на персонала,
методи на ценообразуване, трудови норми, методики за оценка приноса на персонала, форми и методи на органи-
зация на производствените и трудовите процеси, изграждането на нови организационно-управленски структури,
въвеждането на нов режим на труд и почивка и т.н.

Бална оценка Иновационна активност

1 Липсва

1,01 - 1,5 Ниска

1,51 - 2,00 Умерена

2,01 - 2,50 Висока

2,50 - 3,00 Много висока

Таблица 1. Оценъчна скала за измерване на
иновационната активност.



За иновационно активни в настоящето изслед-
ване са приети тези стопански субекти, които:
извършват разходи за дейности, имащи иновацио-
нен характер и/или създават и реализират нови
(подобрени) продукти и/или разработват (закупу-
ват) и прилагат нови (подобрени) технологии
и/или прилагат нови подходи и методи в админис-
тративно-управленската дейност. 

Целта на изследването е да се установи, анали-
зира и оцени иновационната активност на пред-
приятията от икономическа дейност "Производ-
ство на растителни масла и мазнини" и да се пред-
ложат идеи, които да се използват при определяне-
то на приоритети в разработването на  фирмени
иновационни стратегии.

Резултати от изследването.

Иновациите са мощно средство за придобиване
на конкурентни предимства и растеж на предпри-
ятието. Резултатите от анкетното проучване обаче
показват, че тази истина не е достатъчно осъзната
от маслодобивните предприятия. Нито един от ре-
спондентите не е посочил, че изпитва сериозна по-
требност от иновации. Преобладаващата част (око-
ло 90%) от предприятията оценяват нуждите си в
тази посока на средно ниво, а останалите дори дек-
ларират, че не изпитват подобни потребности. С
оглед приемането на страната ни в Европейския
съюз (в рамките на който изискванията и конку-
ренцията са на много високо ниво) такова поведе-
ние може да се окаже пагубно за значителна част
от стопанските субекти. Във връзка с горепосоче-
ното бихме коментирали като негативен и факта,
че около 93% от предприятията не разполагат със
свой отдел за НИРД, а останалите 7% формират
временен екип, който да работи за разрешаването
на конкретен иновационен проблем. 

Около една пета от изучаваните предприятия
не отделят средства за иновации - това се отнася за
45,45% от малките и за 5,88% от големите едини-
ци. Сериозни инвестиции в размер, надвишаващ
100 000 лв. годишно, правят само около една трета
от стопанските субекти, като във вътрешногрупо-
вата структура по-голям е относителния дял на ГП.
Положителен факт е, че почти 20% от МП обръщат
сериозно внимание на иновационната дейност и
правят значителни инвестиции в иновации (над
100 000 лв. годишно). Почти 50% от ГП и около ед-
на трета от МП инвестират до 100 000 лв. в но-

вовъведения. Логично с нарастване размера на из-
следваната единица се увеличава и относителният
дял на субектите, инвестирали в иновации в интер-
валите до и над 100 000 лв. годишно.

В структурен аспект най-голям дял заемат раз-
ходите за придобиване на нови машини и оборуд-
ване3 (67,87%), за обучение, свързано с иновации-
те (32,14%), за осигуряване на различни нематери-
ални активи (патенти, лицензи, ноу-хау, търговска
марка и др.) - 21,43% и маркетинг на нови продук-
ти (17,86%).

През анализирания петгодишен период около
40% от изучаваните предприятия не са осъществи-
ли продуктови иновации, т.е не са предложили на
пазара нито нови, нито подобрени продукти, а раз-
читат на завоюваните до момента позиции и на по-
знати, традиционно произвеждани от тях изделия.
Останалите предприятия в бранша (60,71%) са на-
правили поне една продуктова иновация, а всеки
четвърти стопански субект е предложил на пазара
повече от един нов или подобрен продукт. Трябва
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3. За преобладаващата част (82,14%) от предприятията новозакупената техника е вносна, преди всичко от Ев-
ропейския съюз.

Фиг. 2. Структура на предприятията по
признака "разходи за иновации", в %. 
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Фиг. 3. Разпределение на предприятията 
по признака "структура на разходите 

за иновации", в %.



да отбележим, че почти всички посочени нови про-
дукти са нови за предлагащото ги предприятие, а
не за пазара. Например преобладаващата част от
предприятията разширяват продуктовата си листа,
включвайки в нея нови продукти, разработени въз
основа на неизползвани до този момент от пред-
приятието суровини (царевичен зародиш, соя, ра-
пица и др.). Някои от производителите обогатяват
продуктовата си листа и чрез усвояване производ-
ството на редица нови субпродукти, като биодизел,
биогаз, биоторове, чист глицерин, растителни до-
бавки, екобрикети и др. Продуктовото иновиране
често се изразява в подобряване характеристиките
на съществуващите продукти (например външен
вид, цвят, вкус, мирис, съдържание на утайки, при-
меси, трайност и др.). Отчитайки естеството на
бранша, това е напълно логично.

Въз основа на посочените данни бихме казали,
че три пети от предприятията са иновационно ак-
тивни от гледна точка на крайния резултат от про-
изводствената си дейност. Визирайки двете обосо-
бени групи, можем да отбележим, че около 70% от
ГП са иновационно активни, при което една трета
от тях са въвели една, а още толкова единици - по-
вече от една продуктова иновация. В групата на
МП обаче повече от половината не са променяли
продуктовата си листа през последния 5-годишен
период, около една трета са предложили на пазара
един, а само една десета  - повече от един нов или
подобрен продукт. Структурните съпоставки са
крайно неблагоприятини за тази група, в рамките
на която най-негативен е този показател за микро-
структурите. Две трети от тях (66,67%) не са пра-
вили никакви продуктови иновации. Подобна кар-
тина се очертава и за половината малки предпри-
ятия. Интерес представлява технико-технологич-
ната база, използвана при създаването на нови про-
дукти. Само 14,29% от изследваните предприятия
използват нова техника и технология при разработ-
ването на нови продукти, а 50% използват за тази
цел наличната технико-технологична база.

Прилагайки подобна схема на разсъждения от-
носно обновяването на прилаганите в стопанските
субекти технологични процеси, анкетното проуч-
ване показва, че също толкова на брой предпри-
ятия (както по отношение на продуктовите инова-
ции) не са извършили никакви изменения. Всеки
две от три предприятия са технологично иноватив-
ни, т.е. през анализирания период са обновили или
цялостния процес на производство на растителни
масла, или негови отделни фази (например подгот-
вителна фаза, екстрахиране, рафиниране, бутили-

ране и пр.). Разликата между двата вида иновации
е във вътрешната структура на тази подсъвкуп-
ност, т.е. 76,47% са приложили една, а 23,53% от
предприятията - повече от една процесна инова-
ция.

По отношение на първата опция ("няма въведе-
ни нови технологии") по-голям негативизъм лъха
от групата на малките единици, при която повече
от половината не са въвели нито една нова техно-
логия в своето производство или неговите фази,
докато при ГП това се отнася за около една трета
от респондентите. Приблизително еднакъв е про-
центът на предприятията, осъществили една про-
цесна иновация - съответно 45,45% за малките и
47,06% за големите предприятия. Иновационно
най-активни са около една четвърт от групата на
големите единици. 

При вътрешногруповия структурен анализ на
предприятията данните показват, че тези предпри-
ятия, които не са предложили нито един нов про-
дукт на пазара през анализирания период, се ха-
рактеризират с абсолютна пасивност и по отноше-
ние на въвеждането на нови процеси в своето про-
изводство. Обобщавайки двете направления, мо-
жем да твърдим, че за по-голямата част от инова-
тивните предприятия в значителна степен същест-
вува връзка и зависимост между продуктовите и
технологичните иновации, т.е. следствие на въве-
дени нови или подобрени производствени процеси
(фази) е обновена и продуктовата номенклатура и
на пазара е предложен поне един нов или подобрен
продукт.

Възможностите на повечето от изследваните
предприятия не позволяват пълно обновяване на
цялостния производствен процес. Стопанските су-
бекти обновяват само някои частични технологич-
ни процеси или определени възли. Най-често сто-
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Фиг. 4. Разпределение на предприятията по
признака "продуктови иновации", в %.



панските субекти обновяват технологичните про-
цеси "екстрахиране" и "рафиниране". Те са важни
елементи на цялостния процес на производство на
растителни масла и оказват силно влияние върху
качеството на продуктите и върху крайните иконо-
мически резултати на предприятията. Схемата
"технологично обновяване - ниски производствени
разходи - високо качество и ниска цена на расти-
телните масла - конкурентноспособност" е логиче-
ски издържана и демонстрира примата на техноло-
гичните иновации в цялостния иновационен про-
цес в предприятието. 

По отношение на иновациите, спомагащи при-
способяването на предприятията към динамично
променящата се среда, резултатите са следните: са-
мо 10% от предприятията през анализирания пери-
од не са въвели нововъведения в сферата на ме-
ниджмънта, около 40% от стопанските субекти -
поне едно, а всяка втора стопанска единица е при-
ложила в своята управленска практика повече от
една иновация. С други думи, девет от десет пред-
приятия са иновационно активни в анализирания
аспект.

Анализирайки резултатите в рамките на обосо-
бените групи, следва да отбележим, че ГП са със
значително по-добро разпределение. Само 5% от
тях не са въвели нито веднъж през последните 5
години иновации в управлението, две трети - поне
веднъж, а над половината субекти - са въвели пове-
че от веднъж организационно-управленски инова-
ции. Що се отнася до малките единици, по-малко
от една пета са иновационно пасивни, около 45%
са въвели в практиката си поне веднъж, а всека
трета единица - повече от веднъж иновации в уп-
равлението. Почти всички малки предприятия от-
читат подобна активност, докато при микроедини-
ците съотношението между трите опции на отгово-
ри е 1:1:1. Подобен браншови профил е логичен,

най-вече поради факта, че този вид иновации са
свързани със сравнително по-малки инвестиции,
изискват по-кратък период от време за реализира-
не и по-лесно се усвояват.

Нововъведенията в областта на мениджмънта
на предприятията са твърде разнообразни. В
структурно отношение като най-често използван
вид организационно-управленски иновации рес-
пондентите са посочили: прилагане на нови пазар-
ни подходи (53,57%) и нови схеми за разплащане с
доставчиците (50%), а всяко пето предприятие е
използвало нови методи на обучение на персонала
или е изградило нови организационно-управлен-
ски структури (вж. Фиг. 5.). 

Съвременното успешно развитие на бизнеса и
в частност иновационната дейност е немислимо
без използването на модерна компютърна техника
и информационни технологии. По отношение на
този показател около една трета от стопанските
структури притежават и използват между 1 и 5
компютъра. Също толкова посочват, че разполагат
с 10-20 бр., а около 10% декларират наличието на
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Фиг. 5. Разпределение на предприятията по
признака "процесни иновации", в %.

Фиг. 6. Разпределение на предприятията по
признака "организационно-управленски

иновации", в %.
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Фиг.7. Разпределение на предприятията 
според вида на организационно-управленските

иновации, в %.



над 20 броя компютри. Имайки предвид особенос-
тите на изследвания вид производство и характера
на технико-технологичния и управленския про-
цес, бихме казали, че проучването показва сравни-
телно добро ниво на осигуреност с подобен вид
техника - около 43% от единиците притежават над
10 бр. компютри с тенденция за увеличаване на
техния дял (според намеренията и по прогнозни
разчети на мениджърите). Всяко пето предприятие
декларира в анкетната карта, че разполага с нова
компютърна техника. По отношение сферата на
приложение 42,85% от анкетираните използват ком-
пютърната техника в рамките на производствения
процес, половината - в управленската си дейност, а
всеки три от четири предприятия - в счетоводство-
то.

Интернет, едно от най-мощните комуникаци-
онни средства, е достъпно за почти 80% от анкети-
раните. Около 14% от мениджърите предвиждат
ползването на подобен род услуги или са в процес
на прокарване и само 7% нямат интернет. 42,85%
от производителите на растителни масла разпола-
гат със собствена интернет страница, а 17,85% дек-
ларират, че страницата им е в процес на разработ-
ване. Като цяло около 60% от мениджърите
осъзнават потребността от подобен вид комуника-
ции и начин за популяризиране на своята дейност,
продукти и пазари. 78,57% от предприятията полз-
ват интернет за електронна поща, а 67,85% - като
средство за набиране на необходимата информа-
ция относно пазари, продукти, конкуренти, тен-
денции и технологични новости. Електронното
банкиране е достъпно за всяко пето предприятие, а
нито едно не извършва електронна търговия. 

Като основни информационни източници на
иновации предприятията са посочили интернет (за
64,29% от респондентите), специализирани изда-
ния и други печатни медийни продукти (също

64,29%), панаири, изложби и други търговски
събития (60,71%), доставчици (60,71%), научно-
изследователски институти (50%). Източник на
иновации за всяко шесто предприятие са клиенти-
те, а за 25% от респондентите това са консултанти-
те. Всяко пето предприятие се информира за ино-
вациите от конкурентите, а почти всяко десето - от
университетите. 

При осъществяване на иновациите маслодо-
бивните предприятия си партнират с различни ин-
ституции и стопански субекти. Основен партньор в
иновациите, за 64% от анкетираните, са доставчи-
ците (на суровини, материали, машини и оборудва-
не). Висок е делът и на университетите (57%), на-
учно-изследователските институти (50%), консул-
тантските агенции (43%) и държавните институ-
ции (32%).

Едно от условията за провеждане на успешна
иновационна дейност в предприятието е наличие-
то на висококвалифициран и образован персонал.
В този смисъл е положително, че голяма част от
стопанските субекти осъзнават потребността от
повишаване квалификацията на своя персонал.
Над половината от предприятията организират и
финансират различни курсове за обучение най-ве-
че за работа с нова техника и технология или във
връзка с внедряването на системите ISO, НАССР и
пр., а някои от стопанските субекти предлагат като
форма за повишаване квалификацията на използ-
вания човешки фактор поне два вида курсове. Про-
веждането на подобни курсове за 75% от предпри-
ятията е необходимост, т.е. осъзнато е, че без адек-
ватна кадрова политика и сериозно отношение към
образованието и квалификацията на човешкия
фактор е немислимо постигането на успех в инова-
ционната дейност. Всяко пето предприятие
възприема подобни курсове като сериозна инвес-
тиция.
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Фиг. 8.  Разпределение на предприятията по
признака "брой  притежавани компютри", в %.
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Фиг. 9. Разпределение на предприятията по
признака "партньори в иновациите", в %.



Финансирането на иновационните проекти е
един от най-големите проблеми на изучаваните
предприятия. Основно те разчитат на вътрешни из-
точници (78,57% от респондентите). По-малко от
една трета от предприятията ползват и външни из-
точници  (преди всичко банки) на финансиране на
своите проекти в областта на иновациите. Преоб-
ладаващата част от изучаваната съвкупност са ми-
кро-, малки и средни предприятия. За тях икономи-
ческата логика емпирично е доказала подобна
структура на източниците на финансиране, не само
на иновационната дейност, но и на бизнеса като
цяло. Все пак 10,71% от предприятията използват
чуждестранни източници на финансиране и още
толкова - лизинга. 

Като резултат от провежданата иновационна
дейност предприятията най-често посочват подо-
бряване качеството на произвежданите продукти
(75% от респондентите) и разширяване на асорти-

ментната структура (69,29%). Високият дял на
предприятията (57,14%), които посочват осигуря-
ването на съответствие с регулации и стандарти е
логичен, тъй като без това е немислимо реализира-
нето на успешни продажби, особено на междуна-
родните пазари.

Интерес представлява позицията на ме-
ниджърите по отношение на въпроса за факторите,
възпрепятстващи иновационната дейност. Прави
впечатление, че едва 14,29% от тях посочват като
задържащ иновациите фактор недостатъчния ино-
вационен потенциал на предприятието, което уп-
равляват. Повечето мениджъри обясняват ниската
иновационна активност на своите предприятия
или с до болка познатото "няма пари", т.е. недо-
статъчни финансови средства (почти 90% от рес-
пондентите), или с незаинтересоваността на
държавата (липса на преференции - 46,43%). За ед-
на четвърт от предприятията пречка е и държавна-
та бюрокрация - наличието на твърде много и
твърде сложни процедури, незаинтересоваността
на държавните служители, липсата на координира-
ност в техните действия и редица други админист-
ративни спънки.

Оценка на иновационната активност.

Оценката на иновационната активност на из-
следваните предприятия е направена съобразно
описаната по-горе методика - общо (за всички
предприятия) и по условни групи предприятия
(малки и големи). Резултатите са оформени и пред-
ставени в таблици.
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Фиг. 10. Разпределение на предприятията 
според вида на курсовете за обучение, в %.
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Фиг. 11. Разпределение на предприятията по
признака "резултати от иновационната

дейност", в %.
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Фиг. 12. Разпределение на предприятията по
признака "фактори, възпрепятстващи

иновациите", в %.



Съгласно приетата оценъчна скала иновацион-
ната активност на изследваните предприятия се
оценява като: 

- умерена (общо за всички изследвани пред-
приятия);

- умерена (за условна група "Малки предпри-
ятия");

- висока (за условна група "Големи предпри-
ятия").
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Разходи за Не До 100 Над 100
иновации, 1,73

хил. лв. 5 4 2

Нови Не Един Повече
(подобрени) от един 1,55

продукти, бр. 6 4 1

Нови Не Един Повече
(подобрени) от един 1,45
процеси, бр. 6 5 0

Организац.- Не Една Повече
управленски от една 2,18
иновации, бр. 2 5 4

Бална оценка

на ИА 1,73

Таблица 3. Бална оценка на иновационната
активност за група "Малки предприятия".

Показатели

на ИА

Разпределение на

предприятията според

отговорите

Бална

оценка

Разходи за Не До 100 Над 100
иновации, 2,14

хил. лв. 6 12 10

Нови Не Един Повече
(подобрени) от един 1,86

продукти, бр. 11 10 7

Нови Не Един Повече
(подобрени) от един 1,64
процеси, бр. 11 13 4

Организац.- Не Една Повече
управленски от една 2,06
иновации, бр. 3 11 14

Бална оценка

на ИА 1,93

Таблица 2. Бална оценка на иновационната
активност общо за всички предприятия.

Показатели

на ИА

Разпределение на

предприятията според

отговорите

Бална

оценка

Разходи за Не До 100 Над 100
иновации, 2,41

хил. лв. 1 8 8

Нови Не Един Повече
(подобрени) от един 2,06

продукти, бр. 5 6 6

Нови Не Един Повече
(подобрени) от един 1,94
процеси, бр. 5 8 4

Организац.- Не Една Повече
управленски от една 2,53
иновации, бр. 1 6 10

Бална оценка

на ИА 2,24

Таблица 4. Бална оценка на иновационната
активност за група "Големи предприятия".

Показатели

на ИА

Разпределение на

предприятията според

отговорите

Бална

оценка

Групи Бална Иновационна
предприятия оценка активност

Общо
предприятия 1,93 Умерена

Малки
предприятия 1,73 Умерена

Големи
предприятия 2,24 Висока

Таблица 5. Обща бална оценка на иновационата
активност.



Изводи и препоръки.

Резултатите от изследването ни позволяват да
формулираме следните по-важни изводи:

Първо, хроничният дефицит на растителни
масла на световните пазари успокоява част от про-
изводителите и "притъпява" тяхната иновационна
активност. Това са отнася дори за стопански субек-
ти, разполагащи с необходимите ресурси за техно-
логични и продуктови промени. Реактивността на
тяхното поведение може да се окаже пагубна в ус-
ловията на една значително по-динамична среда в
бъдеще. 

Второ, малките маслодобивни предприятия
притежават значително по-ниска иновационна ак-
тивност. Много от проблемите на тези икономиче-
ски субекти са породени от техния размер и са
присъщи на всички малки предприятия.

Трето, остарялата техника и технология на
производство е основен проблем пред предприяти-
ята от изследваната индустрия. Тя лимитира
възможностите на стопанските субекти за продук-
тово иновиране. 

Въз основа на направените изводи можем да
направим следните препоръки:

Първо, предприятията от бранша трябва да
извършат технико-технологично обновяване на
своето производство. Това ще позволи да се пре-
махнат "тесните" места в производствения процес
и ще рефлектира положително върху степента на
извличане на маслата от маслодайните суровини,
производствените разходи, качеството на маслата,
безопасността на производствения процес и като
цяло върху тяхната конкурентна способност. Ос-
вен това технико-технологичното обновяване ще
позволи на маслодобивната ни индустрия да раз-
шири своите технологични възможности за прера-
ботка и на други маслодайни суровини - соя, рапи-
ца, царевичен зародиш, гроздови семки и пр., кое-
то от своя страна ще доведе до разнообразяване на
асортимента от растителни масла.

Второ, необходимо е по-интензивно продукто-
во иновиране. Въпреки че продуктовата листа на
тази индустрия се приема като традиционна и в из-
вестна степен дори като консервативна, през по-
следните години тя е подложена на динамични
промени съобразно световните тенденции и перма-
нентно нарастващите хигиенни и здравни изисква-
ния. В този смисъл важна и актуална задача е про-
дуктовото обновяване. Разбира се, продуктовите
иновации не бива да се възприемат само като усво-
яване производството на принципно нови продук-
ти, основаващи се на използването на нови ресур-

си. Става дума по-скоро за разработване и усвоява-
не производството на нови за нашите предприятия
продукти, технологично близки до вече произвеж-
даните, на основата на изградения вече ресурсен и
производствен потенциал. Например усвояването
на нови за нашите предприятия модифицирани
мазнини с диференцирано предназначение, на ком-
бинирани мазнини и др.

Трето, маслодобивните предприятия трябва да
ускорят процеса на придобиването на междуна-
родно признати сертификати, с което ще легитими-
рат себе си и своите продукти пред чуждестранни-
те потребители, ще увеличат доверието в надеж-
дността, качеството и безопасността на продукти-
те и ще улеснят международната търговия.
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Tехнологични
модели и
подходи за
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информационни
системи
Ас. д-р Мария Монова-Желева,
Янислав Панайотов Желев
Бургаски свободен университет

В процес на глобализация и динамично тех-
нологично развитие модерните бизнес ор-

ганизации трябва да повишават своята гъвкавост,
да са по-отзивчиви към нуждите и изискванията на
клиентите си, да внедряват иновативни техноло-
гични решения, за да осигурят своя просперитет и
конкурентноспособност. Реалностите при правене
на бизнес през 21 век предполагат организациите
да осъществяват търговска дейност, работейки с
многобройни складове и системи за складови запа-
си, възможност за създаване на консолидирани фи-
нансови отчети, които контролните и проверяващи
органи изискват и достъп до данни и услуги,
поддържани в най-различни системи. Технологи-
чески тези характеристики не могат да бъдат оси-
гурени от стандартните автоматизирани бизнесси-
стеми и среди. Необходими са нови концептуални
решения, които осигуряват интегрирането на раз-
лични нива на автоматизираните информационни
системи, системи за управление и разнообразни

бизнесприложения, за да се осигурят [1-3]:
- хармонично и ефективно взаимодействие

между административните и финансовите систе-
ми, информационни системи за човешките ресур-
си, библиотечни системи, авторски системи и
средства и други;

- по-пълно обхващане и поддръжка на различ-
ните бизнес процеси в организациите и многооб-
разието от методи, модели и форми за тяхното
осъществяване;

- възможност за съвместна работа и комуника-
ции между глобално разпределена база от потре-
бители (отделни хора, групи, бизнес организации и
институции).

Методите, технологиите и средствата за из-
граждане на разпределени хетерогенни системи са
част от решението на редица от проблемите и пре-
дизвикателствата пред модерния бизнес в инфор-
мационното общество.

Разпределени хетерогенни системи.

Тези системи обхващат интегрирана съвкуп-
ност от разнообразни дискретни софтуерни аген-
ти, които работят заедно, за да изпълнят определе-
на задача, да решат даден проблем или да удовлет-
ворят някаква заявка от страна на клиент - физиче-
ско лице или организация [4]. 

Агентите са софтуерни компоненти, които мо-
гат да реализират определена бизнес функция (ус-
луга), като за целта могат да се обръщат към нула
или повече агенти [5]. 

Агентите в разпределената система най-често не
оперират в една и съща работна среда, което налага
необходимостта те да комуникират в мрежата чрез
хардуерни и/или софтуерни протоколи. Това води
до значително забавяне на скоростта на комуника-
циите и проблеми по оптношение на сигурността.
Тези архитектурни ограничения в разпределените
хетерогенни системи изискват от разработчиците
(на инфраструктурата или различните приложения)
да вземат под внимание латентния период при
осъществяване на отдалечен достъп, възможности-
те за възникване на частични грешки, осигуряване-
то на хармонична работа на различните платформи
и улясняване на обмена на данни и документи меж-
ду различни бази от данни (БД) и интерфейси [6,7].

Архитектура, ориентирана към услуги.

Архитектурата, ориентирана към услуги - SOA
(Service Oriented Architecture) - е единeн подход в
областта на информационните технологии, който
се появява като "реакция на положението,
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мъчително за повечето развиващи се фирми:
монолитни приложения, които ги обвързват с
високоплатени консултанти, когато искат да
настройват или интегрират системи" [8]. 

От чисто теоретична гледна точка SOA пред-
ставлява начин за структуриране на системи и при-
ложения в модули - отделни бизнес компоненти,
представляващи функционални обекти с добре де-
финирани интерфейси, които могат да бъдат ком-
бинирани по различни начини, отговарящи на нуж-
дите на конкретната бизнес организация. SOA
представя бизнес функциите като услуги, които
други приложения и лица могат да използват по
прост и стандартизиран начин. 

SOA се характеризира като съвкупност от тех-
нически възможности, но всъщност се задвижва от
корпоративните цели и желания и изисква фирми-
те да се замислят за бизнес процесите, интегрира-
нето и за свързаността още от самото начало, а не
когато се наложи. При това по принцип всички ос-
новни играчи в областта на технологиите, като се
започне от Microsoft и Sun и се стигне до BEA и
IBM, подкрепят този единен подход.

SOA е форма на разпределена системна архитек-
тура, която се характеризира със следните свойства:

– Абстрактност: Услугата е абстрактен, логиче-
ски изглед на програма/и, БД, бизнас процес/и и
т.н., които са дефинирани в термините на бизнес
нивото на дадена операция, т.е. това какъв е очак-
ваният резултат от използване на услугата, а не как
точно вътрешно се постига този резултат. 

– Механизъм на съобщенията: Услугата е фор-
мално дефинирана в от гледна точка на съобщени-
ята, които се обменят между агентите доставчици
на услугата и агентите, явяващи се клиенти на та-
зи услуга. Вътрешната структура и свойствата на
агентите като език, на който са реализирани,
структура на работния поток, структура на БД са
отделени и се разглеждат на абстрактно.

– Ориентирани към услуги: В SOA не е необхо-
димо да се знае как точно е реализиран даден агент
или как е конструирана дадена услуга. Основно
предимство е избягването на необходимостта да се
познава вътрешната структура на даден агент. Така
се осигурява възможност за инкорпориране разно-
образни софтуерни компоненти или приложения,
стига те да поддържат съответния механизъм на
съобщенията и да се подчиняват на формалната де-
финиция на услугата.

– Описание на услугата: Всяка услуга се опис-
ва чрез метаданни, които могат да се обработват от
машина. Описанието поддържа отворения харак-

тер на SOA: описанието включва само онези де-
тайли, които се предоставят на потребителите и са
важни за използването на услугата. Семантиката
на самата услуга е документирана директно или
индиректно чрез нейното описание.

– Гранулираност: Услугите използват малък
брой операции чрез относително големи и ком-
плексни съобщение.

– Мрежова ориентация: Услугите се ползват
основно чрез мрежа.

– Платформена независимост: Съобщенията се
изпращат в стандартизиран и независим от кон-
кретна платформа формат и се доставят до реципи-
ента чрез интерфейси. 

Прилагането на подходът SOA при изграждане
на ИТ инфраструктурата на дадена организация
позволява повече ресурси и средства да се отделят
за иновации и доставяне на нови бизнес услуги ка-
то същевременно се осигуряват следните  предим-
ства [9]. 

– По-ниски разноди за разработване. SOA ус-
лугите могат да се ползват повторно и съвместно
без да е необходимо скъпоструващо програмиране. 

– По-ниски реазходи за поддръжка. Използва-
нето на повторно използваемите услуги намалява
броя и вътрешната комплексност на цялостния
процес по поддръжката на ИТ услугите. 

– По-високо качество на услугите. SOA улесня-
ва многократното и повторно използване на услуги
от различни клиенти, което дава възможност за
създаване на по-надеждни и висококачествени ус-
луги, проверени чрез множество цикли на тества-
не от страна на клиентите. 

– По-ниски разходи за интеграция. Стандарти-
зираните услуги много лесно се комбинират и обе-
диняват, давайки възможност за бързо свързване
на коренно различни приложения. 

• Намаляване на риска. Използването на по-
малко на брой реизползваеми услуги дава възмож-
ност за по-голям контрол върху корпоративната и
ИТ политиката, което намалява рискът от грешки и
нежелано протичане на процес или процеси. 

Обединяването на концепцията SOA и техно-
логията "Уебуслуги" е подход, който вече измества
старите методи за интегриране на системи и при-
ложения. 

На това се дължи фактът, че SOA измества ста-
рите методи за интегриране на фирмените прило-
жения  като например EAI (Enterprise Application
Integration).  

Новите технологии като Web services и XML са
достатъчно добри, за изграждане на приложение,
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което да избави големите бизнес организации от
скъпите, бавни и неефективни системи. Използва-
нето на стандартните протоколи за уебуслуги реду-
цира сложността на EAI като позволява да се ак-
центира върху усъвършенстването на услугите и
да се улеснява и подпомага свързването на бизнес
организациите към хетерогенни среди и приложе-
ния.

Уебуслуги.

SOA, която е базирана на технологията "Уебус-
луги", е многослойна архитектура, която обхваща
множество взаимосвързани протоколи и стандар-
ти, които се използват за обмен на данни чрез ком-
пютърни мрежи между различни приложения, ра-
ботещи на различни платформи и написани на раз-
лични езици за програмиране Съществуват много
начини да се изградят SOA като се използват
уебуслугите. Фигура 1. представя илюстарция на
някои от от технологичните семейства, на които се
базира изграждането на подобна SOA.

Стандартите за уебуслуги като HTTP (Hyper-
text Transfer Protocol), XML (extensible Markup
Language), SOAP (Simple Object Access Protocol),
WSDL (Web Service Description Language) и UDDI
(Universal Description Discovery and Integration) оп-
ростяват създаването и консумирането на услуги и
позволяват обмен на данни между различни плат-
форми [10]. На фигура 2 е представена схема на
последователността от стъпки, които процесът на
предоставяне и консумиране на услуги в SOA, ре-
ализирана чрез технологията уебуслуги.

XML е форматът, който в най-голямя степен
покрива тези изисквания, тъй като отделя кодира-
нето на данните в текстовобазиран формат от про-

грамната логика и кода на потребителския интер-
фейс, което гарантира платформена независимост
и възможност за повторна и съвместна употреба
[8].

SOAP е базиран на XML комуникационен про-
токол, с чиято помощ различни приложения и соф-
туерни компоненти могат да комуникират през ин-
тернет. За да изпълни предназначението си, той е
разработен така, че да е платформено и езиково не-
зависим. Например една програма, работеща на
компютър под управлението на Windows, може да
комуникира свободно с друга, работеща под Linux,
използвайки за целта (HTTP). SOAP дава инструк-
циите как точно да се кодира HTTP хедърът и
съпътстващите XML файлове, съдържащи същин-
ската информация. Освен това задава и начина, по
който втората програма ще върне отговора си.

WSDL е спецификация на XML за описание на
уебуслугите от гледна точка на начина, по който
оперират. WSDL не описва предназначението, а
технологичните параметри, които са свързани със
съобщенията, които приема и връща услугата и
процедурите, които поддържа. Операциите и съоб-
щенията се описват абстрактно и се  "прикрепват"
към мрежов протокол.

Съвкупността от тези абстрактни описания да-
ва общото описание на услугата. WSDL е разширя-
ем и позволява описанието на различни протоколи,
които биха могли да бъдат използвани при комуни-
кация с уебуслугата.

UDDI е стандарт за описание на уебуслуги на
базата, на който се изграждат регистри на услуги.
Ключов фактор по отношение на полезността на
различните услуги е възможността те да могат да
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Фигура 1. Обединяване на концепцията SOA и
технологията уебуслуги.

Фигура 2.  Предоставяне и консумиране на услуги
в SOA, реализирана чрез уебуслуги.



бъдат откривани от съответните клиенти. Основна-
та му цел е да позволи на компаниите и разработ-
чиците да намират услугите, които са необходими
за осъществяването на е-бизнес. Така както търсе-
щите машини индексират и описват сайтове и
страници, така UDDI регистрите съдържат данни
за уебуслугите и позволяват търсене по различни
критерии.

Изводи.

Трябва да отбележим, че SOA не е синоним на
уебуслуги. Използването на технологията уебуслу-
ги не е единственият начин за реализация на архи-
тектура, ориентирана към услуги. Съществува
многообразие от технологии за осигуряване на вза-
имодействие между разпределени приложения и
осъществяване на обмен на данни между приложе-
нията. Като пример за такива технологии могат да
бъдат посочени RPC (Remote Procedure Call), RMI
(Remote Method Invocation) и CORBA (Common
Object Request Broker Architecture). Тези техноло-
гии се характеризират със сложност на реализаци-
ята, липса на универсалност на необходимото ни-
во и трудности в процеса на съчетаването им в
комплексни решения. 

Технологията уебуслуги, от друга страна, при-
добива все по-широка популярност и разпростра-
нение, защото се основава на използване на базис-
ни уебтехнологии и на общоприети, отворени и
формално независими от бизнес организациите
технологии.
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Иновационни
стратегии при
внедряване на
технически
проекти
Пламен Ангелов,
Милена Костадинова
Бургаски свободен университет

П онастоящем в страната ни се усеща остра
нужда от привличане на новости и работа

на млади научни работници в областта на внедря-
ване на новите технологии. Идейните проекти
също представляват интерес, но в конкретния слу-
чай се поглежда по-благосклонно на теоретико -
практичните резултати и възможностите за тяхно-
то финансиране. Постановка на задачата ни дава
ясна насока за поставените цели в настоящи и
бъдещи проекти. Без подобна постановка за прак-
тико-приложни резултати ще се достигне до тип на
научно развитие изцяло в областта на теорията, а
това за съжаление в много от случаите се избягва
от инвеститори, невиждащи практическото прило-
жение на проекта. В други случаи съществуват
множество практико-приложни проекти, но без до-
бра бюджетна рамка, което не позволява развитие.
С това мисълта се насочва изцяло по направление
и откриване на новости с цел тяхното внедряване
при достигане на практико-приложни резулати. Та-
ка се формира една структурна схема на целенасо-
чено  внедряване на нови постижения. Тази или
подобна схема би била особено трудна, при усло-
вие че нямаме научен потенциал, с който да бора-
вим. Нещо повече - в последните години се наблю-
дава рязка ориентация на млади потенциално сил-
ни кадри, които насочват своите усилия извън
страната. На този процес на "изнасяне" на млади
таланти влияят разнообразни фактори, водещите
от които са нивото на техническо развитие и фи-
нансовата рамка, предвидена за тези нововъведе-

ния. Разбира се, ако тенденцията се запази, това в
един момент ще доведе до значително изоставане
на страната ни от световните стандарти. Ето по та-
зи причина подходът за допълнително стимулира-
не на научните резултати, постигнати при подобни
изследвания, би бил най-удачното решение. С по-
добно технологико-практично финансиране се е
заело Министерството на икономиката. За тази го-
дина, считано от 15.03.2006, стартира набиране на
предложения за практико-приложни проекти, кои-
то са разделени в две основни групи:

– Научно-приложни изследователски проекти;
– Технико-икономически/предпроектни проуч-

вания.
Кратка извадка за типа и начина на финансира-

не при Националния иновационен фонд: 
"Бюджетът на Иновационния фонд за 2005 г. е

5 мнл. лв. - 20 % от бюджетните средства на фонда
за тази година да бъдат предназначени за проекти
от типа - технико-икономическо проучване, т.е. 1
млн. лв. При научно-приложни изследователски
проекти максималната стойност на субсидия е в
размер на  500 000 лв. със срок на реализация до 3
години, като разходите за изследване и развитие се
покриват от фонда в рамките на 25 до 50%. Проек-
тите с характер на предпроектно проучване имат
право на 25 % субсидия от направените разходи,
като максималната стойност на субсидията е до 
50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1
година. За субсидия могат да кандидатстват всички
лица, регистрирани по Търговския закон на Репуб-
лика България, реализиращи проектите на терито-
рията на България, сами или съвместно с други ли-
ца, регистрирани по Търговския закон, висши учи-
лища, БАН, научни организации или колективи.
Оценката на конкурсната документация ще се
осъществява от Оценяващ комитет, който ще се
състои от 15 души - представители на бизнеса и
науката с доказана професионална репутация.
Проектите се оценяват по два критерия: иноватив-
ност и икономическа перспектива. Изискванията,
на които трябва да отговарят кандидатите, са капа-
цитет на управителния екип да реализира проекта;
добре описани действия и тяхното бюджетно оси-
гуряване; познават ли се нуждите на пазара; очак-
вани резултати и ползи за предприятието или на-
ционалната икономика". [1]

Подходи и начини за решение.

Понастоящем в страната ни има остра нужда от
въвеждане на нови практико-приложни идеи. Едно
технологично допълнение и организация на среда,
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в която ще се развива научният потенциал, би би-
ло най-целесъобразното решение до момента. Раз-
бира се, без това допълнително да натовари съще-
ствуващата нормативна система. Опростените ме-
тодики за реализация на проектите са един от на-
чините за този тип решение. Съществуват множес-
тво типови проекти, които биха могли да бъдат фи-
нансирани и внедрени. Но предвид на настоящата
нископроизводствена обстановка в страната  при-
мерни технически проекти могат да бъдат няколко:

1. Реализация на проект за проследяване и кон-
трол на пълната консумираната ел. енергия по от-
ношение на нейния спектър: 

– реализация на проект за окачествяване на за-
обикалящата шумова среда и практико-приложни
методи за потискането на шума;

– реализация на проект за различни видове ал-
тернативна енергия - енергията на водата и водни-
те ресурси, топлинните генератори;

– алтернативна електроенергия [2] с цел про-
следяване на актуални технологии и новости при
производство.

Списъкът на проекти не може да бъде обхванат
само в няколко примера, но може да се даде нача-
ло и посока на работа в областта. 

2. Въвеждане и внедряване на тези и други но-
вости с цел осъвременяване като цяло на потребле-
ние и контрол. За постигане на подобни широкома-
щабни мерки е необходима развойна среда с целе-
насочени дейности. Този тип среда може да бъде
създадена и стимулирана към различни научни ор-
ганизации и университети. Компетентността на ра-
ботещите екипи се поставя на първо място при по-
добна развойна дейност. Типичен пример са уни-
верситети със собствена развойно практическа ра-
бота. Подобна дейност би била основа при съста-
вяне и изследване на дадена проекторазработка.
Нещо повече, горепосоченият фонд за субсидира-
не е насочен предимно към малки и средни пред-
приятия. Предприятия от този тип нямат възмож-
ност за създаване на собствена изследователска ба-
за, което е още една предпоставка за обръщането
към научните институции в страната.  Доколко е
развита тази база за изследване при отделните вис-
ши учебни заведения е въпрос, на който може да се
отговори многозначно. В повечето случаи новатор-
ските компании и средните предприятия се водят
основно от последните въведения в измервателна-
та техника към всяка научноизследователска лабо-
ратория. Едва след кратък оглед може да се напра-
ви правилният избор на университети, динамично
спонсориращи собствените си лабораторни бази.

Една такава напълно новосъздадена и системно
усъвършенствана е базата към Бургаския свободен
университет. Техническата база за изследване на
аудиосигнали например е една от най-съвременни-
те и иновативни новости, създадени заедно със
студентско радиостудио. Друг важен критерии са
реализираните и внедрени до момента подобни
проекти, методиките за проектно целево насочване
и възвръщане на началните инвестиции. Този тип
планиране трябва основно да се насочи към кон-
кретна стратегия при планиране на началните раз-
ходи по изработка и внедряване. Подобен тип пла-
ниране може да се осъществи на база на предвари-
телно проучване в конкретната област. Търсене на
целенасочени инвестиции също е метод, който се
използва при подобен тип целево проектно плани-
ране. За да не се нарушава синхронът между
търсене и предлагане, предварително се уточняват
всички детайли в едно задание. Изпълнението на
поетите ангажименти на двете страни се деклари-
ра под формата на срокове, междинни инвестиции
и резултати. Фирмите като цяло трябва да бъдат
подпомогнати и насочени с помощта на техноло-
гичното им развитие [3].  Наскоро в страната ни се
създаде "Асоциация за малки и средни предпри-
ятия", представляваща неправителствена органи-
зация, имаща за цел усъвършенстване на малкия и
среден бизнес чрез въвеждане на редица техноло-
гично приложни иновации [4]. Именно този тип
иновации и иновационни стратегии ще подтикнат
научното общество да подходи практико-прилож-
но към търсените проблеми и решения.

Схема на работа и очаквани резултати.

Република България разработва иновационна
стратегия, чиято схема предвижда многостран-
ността на разглеждания въпрос. Иновационната
схема бива разделяна на "Изходни позиции" и
"Мотиви".

В настоящата част на статията са разгледани
мерките, които се предвиждат в стратегията за
иновационно развитие от страна на държавата. То-
зи тип мерки биват разделяни на Финансови и не-
финансови инструменти за реализация. Финансо-
вите инструменти преминават през частична фи-
нансова подкрепа от страна на държавата, която
основно е ориентирана към малките и средни фир-
ми. Нефинансовите страни са с подчертано взаим-
но сътрудничество между различните изследова-
телски звена. Ролята на държавата тук е анализ и
подкрепа на иновационния потенциал при фирми-
те, търсене на чуждестранни инвестиции с цел
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стимулиране на предприятието. При отчитане на
финансовите условия за отправна точка се взема
периода след 2002 г. Като заключение в посочена-
та методика е създадена обща матрична структура
за изпълнение, мониторинг и оценка на прилагани-
те мерки [5].

В синхрон и допълнение на предвидената ме-
тодика за иновации се предлага следната структур-
на схема за конкретна реализация на проект:

– потребител - частна компания или организа-
ция, търсеща и внедряваща новости. Този тип ком-
пания в момента може да бъде всяка приватизира-
на организация или производство;

– изпълнител - широкоспектърен поглед при
търсене на изпълнител. За изпълнител е добре да
се търси фирма, която използва младия научен по-
тенциал на страната. Така ще се достигне до рабо-
та с млади и амбициозни хора. Допълнително
създадената амбиция при този подход ще насърчи
работата сред студенти и млади научни организа-
ции. За пример в Старозагорски окръг при научни-
те организации най-голямо е участието на млади
научни работници;

– уточняване на предварително задание и фи-
нансова договорка между страните.  С цел създава-
не и уточняване на началните правила се предлага
този тип подход на работа. В този тип правила мо-
гат да се уточнят всички предварителни мерки и
стратегии;

– поставяне на преодолими срокове за изпълне-
ние и тестване. Сроковете като правило невинаги
са били силна страна. По тази причина е добре
предварително да се обмислят добре поставените
цели и задачи на двете участващи страни;

– предлагана методика за изпълнение от страна
на изпълнителя. Тук се конкретизира типът и на-
чинът на работа от страна на изпълнителя, използ-
ваните методики за реализация и надеждността на
изделието;

– постигнати резултати - тестове и изследвания
в лабораторна и практическа среда. След постига-
не на начални резултати се подхожда към тестове,
които доказват слабите страни на разработката. За
щастие при техническите разработки всички слаби
страни явно проличават след практическите изпи-
тания. Вземане на мерки за отстраняване на слабо-
стите и отново експеримент;

– допълнителни договорки при внедряване и
експлоатация. Този тип договорка произлиза от то-
ва, че невинаги в процеса на предварителен анализ
може да се предвиди многостранността на раз-
глеждания проблем. По тази причина е добре да се

направят допълнителни споразумения и анализ
при подобна обстановка.

Изводи и заключения:

От направения анализ могат да се посочат
следните по важни изводи:

1. Внедряването на нови научно-приложни про-
екти към техническите отрасли в страната е особе-
но наложително на настоящия етап. Начинът за то-
ва постигане се залага в програмата на Министер-
ството на образуванието и науката.

2. Необходима е разработка и подкрепа на на-
учни организации и институции в областта на ино-
вационни технологии.

3. Предложените типове проекти в зависимост
от характера на своята новост могат да включат и
млади кадри независимо от малкия им опит.

4. Българските компании и фирми могат актив-
но да участват за обновяване на своя научно- прак-
тичен потенциал.

5. Ползотворно ще бъде внедряване на новости
дори при компании с изцяло търговска цел.
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"Съвременни 
управленски
практики IV" -
традиции и
актуалност
За четвърти път Центърът по икономически и

управленски науки при Бургаския свободен уни-
верситет организира научна конференция на тема
"Съвременни управленски практики ІV". Тя се
проведе в периода 17-18.02.2006 год. в сградата на
университета. 

Kонференцията е традиционна, като в същото
време всяка има и своите особености, с които се
характеризира. Първата ярко изразена особеност
на настоящата конференция е нарастващият инте-
рес, както по броя на заявените доклади и брой
участници, така и по брой на институциите и уни-
верситетските центрове, които участват със свои
представители.

Друга особеност е, че откриването й започна с
провеждане на кръгла маса. От миналата година
насам освен традиционно присъстващите препода-
ватели и научни работници, работодатели и сто-
пански ръководители - представители на практика-
та, активно участие взеха и студентите на Бургас-
кия свободен университет. 

Друг нов момент в тазгодишната кръгла маса бе
участието на представители от Студентски центро-
ве за кариера и развитие от други университети. 

Нарастналият интерес към конференцията се
изрази и в участието на проф. Беляева от Финансо-
вата академия към Руската федерация.

Темата на кръглата маса, проведена в първия
ден от четвъртата научна конференция, е "Теория -
практика - университет". Актуалността на поставе-
ната проблематика провокира интереса на научни-
те работници от четиринадесет висши учебни за-
ведения, сред които: Бургаски свободен универси-
тет; Финансова академия към Правителството на
Руската федерация; Софийски университет "Св.
Климент Охридски"; Университет за национално и
световно стопанство - София; Стопанска академия

" Д. А. Ценов" - Свищов; Нов български универси-
тет - София; Лесотехнически университет - София;
Технически университет - София, филиал Плов-
див; Бургаски университет "Проф. д-р Асен Злата-
ров"; Икономически университет - Варна; Техни-
чески университет -  Габрово; Медицински уни-
верситет - Варна; Пловдивски университет "Паи-
сий Хилендарски"; Русенски университет "Ангел
Кънчев" - Русе.

Студентите, участвали на кръглата маса, са от
всички специалности в Центъра по икономически
и управленски науки.

Активно се включиха в дискусиите стопански-
те ръководители на: "Победа" АД, БТК АД, "ПС
Груп" АД, "Хляб и хлебни изделия" АД, предста-
вители на "Лукойл"АД и Застрахователно дружес-
тво "Евроинс" АД, клон Бургас.

В кръглата маса участваха и членове на Инсти-
тута по компютърни и комуникационни системи
към БАН, Българската асоциация на конфликтоло-
зите, Бургаската търговско-промишлена палата.

Обсъжданите теми на кръглата маса предполо-
жиха оживена дискусия поради актуалността на
своята проблематика. Основните въпроси, породи-
ли най-голям интерес и различни становища, се из-
разиха в следните направления:

1. Проблемите на бизнеса - възможности за
разрешаването им чрез консултантската дейност
на университетските преподаватели.

2. Професионалната реализация на студентите -
проблем на бизнеса и университетите.

3. Форми за решаване на противоречието меж-
ду широкопрофилно обучение и специфичните из-
исквания на конкретна длъжност в дадено пред-
приятие. 

4. Механизми за наблюдение и адаптиране на
учебното съдържание към потребностите на прак-
тиката.
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5. Връзката университет-бизнес и усъвършен-
стването на формите на продължаващото цял жи-
вот обучение.

6. Връзката университет - фирми и разширява-
нето на активните форми и методи на обучение.

7. Изследванията на добрите практики на фир-
мите като източник за генериране на нови теоре-
тични концепции.

8. Възможности за разширяване участието на
университетските преподаватели при решаването
на проблемите, възникващи пред бизнеса, в проце-
са на евроинтеграция.

9. Включване на университетите в инициатива-
та на ЕС за изграждане на икономика на знанието.

Модератор на кръглата маса е проф. д-р Васил
Янков, зам.-ректор на БСУ и координатор на Про-
грамно направление "Счетоводство и финанси".

В хода на протеклата дискусия бяха обменени
мнения от всички страни-участници в кръглата ма-
са. Интересът на поставената проблематика бе
провокиран от актуалността на естествената
връзка между теорията, практиката и универси-
тета. 

В тази връзка доц. д-р Лина Анастасова споде-
ли резултатите от свое проучване сред 40 фирми от
Бургаския регион. Техните ръководители посочват
няколко качества, които биха откроили успешните
кандидати за работа. Това са умение за работа в
екип, лоялност към фирмата и етичност. На след-
ващо ниво са качества като комуникативност, инте-
рес към новости, към учение, компютърни умения,
добра организация на времето, умения за справяне
с конфликти идруги. Според доц. д-р Румяна Ней-
кова частните университети работят много повече
с работодатели, отколкото хората от държавните
университети. За това сигурно има редица причи-
ни, но ползата е във възможностите работодатели-
те да осигуряват работни места на завършили сту-
денти, които са готвени по определени проблеми,
защото хората, които имат добра теоретична под-
готовка, по-лесно се реализират. Университетите
трябва да бъдат активната страна в комуникацията
с работодателите, в резултат на която да се създаде
възможност за обновяване на учебните програми и
дисциплини.

Проблемите с реализацията на младите специ-
алисти провокираха и студенти от Центъра по ико-
номически и управленски науки. Според тях в мо-
мента се наблюдава тенденция работодателите да
търсят хора, които са ориентирани интердисцип-
линарно, т.е. да бъдат икономисти и да притежават
технически умения - комбинация, която трудно мо-

же да се осигури от висшето образование. За да се
преодолее това несъответствие, студентите изявя-
ват желание да участват в съвместни интердисцип-
линарни проекти, които съчетават теоретичната
част на обучението с приложните знания по специ-
алността. Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров изведе и
конкретно предложение - да се инициира интен-
зивно движение между университетите, да се об-
мени опит, като по този начин ще се конкретизира
обектът, който се изучава във вузовете.

Изпълнителният директор на БТК АД, г-н Де-
нис Уолах, се включи в дискусията, като представи
примери от управлението на организацията и кон-
кретно как може да се отговори на въпроса "Какви
служители търси БТК?". Това са хора, които умеят
да работят в екип. Хора, които нямат нужда да
обсъждат теорията, които не се страхуват да "изца-
пат ръцете си" и които могат да работят здраво, за
да постигнат целта си. Това са хора, които могат и
искат да ръководят, и които желаят да продължат
да се обучават. Г-н Уолах конкретизира, че търси
служители, които по време на интервю за работа

"имат невероятното усещане да установяват кон-
такт с очи с интервюиращия". Кандидатите за ра-
бота трябва да са генератори на идеи и да са гото-
ви да ги изразяват - "Аз нямам нужда от човек, кой-
то ще ми обяснява защо не може да извърши даде-
на продажба. Искам човек, който ще ми даде раз-
решение на проблема". Това се оказва предизвика-
телство, защото подобни специалисти трудно се
намират. Изпълнителният директор на БТК АД
обобщи, че това, от което бизнесът има нужда и
очаква, е по-нататъшна дискусия и заздравяване на
връзките между частния сектор и университетите.
По този начин младите хора ще осъзнаят, че те не
са тесни специалисти, а трябва да бъдат готови да
работят в различни направления, според конкрет-

БРОЙ 2, АПРИЛ 2006 57

Съвременни управленски ...



ната ситуация. Това, от което университетът има
нужда, са програми, които да подготвят специали-
сти, които по-късно ще функционират в съвремен-
на и изключително конкурентна бизнес среда. Г-н
Денис Уолах посочи и конкретни стъпки в тази на-
сока - "ще убедя моите служители, че трябва да
поддържат по-тесен контакт с университетите по
отношение на това да споделят своя опит".

Изпълнителният директор на "ХЕС" АД - Ям-
бол, г-н Петър Бъчваров, обобщи мненията, израз-
ени в дискусията, като се опита да посочи какво
трябва да познават студентите, когато завършват.
Според него това са анатомията, физиологията и
патологията на бизнес процесите.

В заключение беше отчетен резултатът от ми-
налогодишната и настоящата кръгла маса, а имен-
но:

– установени реални преки контакти между ра-
ботодатели и студенти;

– създаване и развитие на Студентския център
за кариера и развитие към БСУ;

– интересът към поставената проблематика бе
потвърден от участието на нови представители на
практиката, сред които Денис Уолах - Изпълните-
лен директор на БТК АД;

– участие взеха и представители на други  сту-
дентски центрове за кариера и развитие;

– като цяло броят на участниците се е увеличил
от 90 през 2005 година на над 120 през 2006.

В оформилите се три тематични секции в рам-
ките на конференцията бяха изнесени над деветде-
сет доклада, които са публикувани в сборник. Те-
матично докладите се обединяват в следните на-
правления:

– Общи управленски проблеми.
– Стратегическо управление.
– Проблеми при управлението на отраслите.
– Управление на операциите.
– Управление на маркетинговата дейност на

фирмата.

– Управление на финансово-счетоводната дей-
ност на фирмата.

– Управление на човешките ресурси.
– Контролинг.
– Управленски информационни системи.
– Правни аспекти на бизнеса.
– Проблеми на социалната отговорност на биз-

неса.

Успехът на конференцията дава основание да
се очаква реализация на започнатите проекти и
ползотворно сътрудничество между участници и
партньори, като в същото време организационният
комитет изразява готовността си за продължаване
на утвърдилата се вече традиция за организиране
на научно-приложни конференции в подобен фор-
мат.
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Коч
университет
(Koc University)
Коч университет (Koç University) е частен уни-

верситет, основан през 1993 г. от фондация "Vehbi
Koç". Последният представител на фамилията,
Vehbi Koç, е основател на "Koç Group", най-голе-
мият индустриален конгломерат в Турция.

Коч университет е разположен на хълм, отсто-
ящ на минути път от центъра на Истанбул в
"Rumeli Feneri", Sariyer. Той заема повече от 62 ак-
ра площ. Академичните и административните
сгради са 60 - лаборатории, библиотека, общежи-
тия, факултетни корпуси, социални и спортни
съоръжения. 

Мисията на университета е "да създава най-до-
брите специалисти с висше образование чрез оси-
гуряване на обучение от световно ниво, да разши-
рява границите на научното познание и да носи
ползи за Турция и човечеството като цяло. 

Възпитаниците на Коч университет ще бъдат
лидери в своята професия, критично мислещи,
творчески настроени индивиди, ще могат да рабо-
тят във всяка среда, ще се придържат към макси-
мално високи етични стандарти, ще поемат соци-
ална отговорност и ще бъдат отдадени на ценнос-
тите на демокрацията.

Изследователската дейност на университета
ще допринася за  развитието на универсални зна-
ния и ще оказва положително влияние върху инте-
лектуалното, технологичното, икономическото и
социалното развитие на Турция."

Визията на Коч университет е да "бъде възпри-
еман като модел в Турция, в рамките на следващо-
то десетилетие неговите студенти, факултети, об-
разователни и изследователски програми да бъдат
признати навсякъде по света."

Целите пред програмите за всички образова-
телни степени произтичат от мисията на универси-
тета, която е насочена към създаване на най-добри-
те специалисти с висше образование посредством
осигуряване на обучение от световна класа. Пред
възпитаниците му се разкрива бъдеще на лидери в
съответните професии, на критично мислещи и
креативни личности, способни да работят във вся-

ко обкръжение, придържащи се към най-високи
етични стандарти, социално отговорни и посвете-
ни на демократичните ценности. 

Администрацията на университета, преподава-
телите, процесите, инфраструктурата и образова-
телните програми са проектирани в светлината на
описаните цели и се полагат много усилия те да
бъдат постигнати и задържани.

Между Бургаския свободен университет и Коч
университет има подписан рамков Договор за
сътрудничество и Протокол за сътрудничество на
30. 06. 2003 г. По покана на проф. Атила Ашкар,
Ректор на Коч университет, делегация от БСУ,
ръководена от Ректора проф. д-р Петко Чобанов,
посети Истанбул и участва в тържествата по слу-
чай дипломирането на Випуск 2004. Подписаното
рамково споразумение за сътрудничество пред-
вижда обмен на преподаватели и студенти, съвме-
стни научно-изследователски и практико-прилож-
ни проекти, както и възможности за публикуване
на разработки в академичните издания на двата
университета. 

Преподаватели от Коч университет участваха
със свои доклади в международната научна конфе-
ренция "Предизвикателствата пред образованието
и науката в контекста на глобализацията", органи-
зирана от БСУ през месец юни 2004 г. 

Предстои сключване на споразумение за обмя-
на на студенти, в което детайлно ще бъдат догово-
рени броят на студентите и академичните и битови
условия на обмена.

В структурата на Коч университет влизат 5 ко-
лежа с 16 бакалавърски програми и три висши учи-
лища за следдипломна квалификация с 12 ма-
гистърски и 3 докторски програми. Институцията
се състои от Колеж по изкуствата и науките, Колеж
по административни науки и икономика, Колеж по
инженерни науки, Висше училище по право, Учи-
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лище за медицински сестри, Висше училище за
следдипломна квалификация по бизнес, Висше
училище за следдипломна квалификация по естес-
твени и инженерни науки, Висше училище за след-
дипломна квалификация по социални и хумани-
тарни науки, Център по английски език. Завърши-
лите четиригодишните програми по специалнос-
тите "История", "Социология", "Психология",
"Икономика", "Бизнес администрация", "Между-
народни отношения" и "Право" получават степен
ВА (бакалавър по изкуствата). Завършилите със
специалности "Инженерна химия", "Биохимия",
"Компютърни науки", "Електроинженерство и
електроника", "Индустриално инженерство", "Ма-
шинно инженерство", "Математика", "Физика",
"Химия" и "Медицина" -сестрински профил, полу-
чават степен BS (бакалавър по науките). Висшето
училище за следдипломна квалификация по биз-
нес предлага двегодишна редовна магистърска
програма по бизнес администрация (MBA) и едно-
годишна задочна магистърска програма по бизнес
администрация - управленски профил (MBA).
Висшето училище за следдипломна квалификация
по естествени и инженерни науки предлага обуче-
ние за магистърски (MS) и докторски степени
(PhD). Висшето училище за следдипломна квали-
фикация по социални и хуманитарни науки пред-
лага обучение за степен магистър по изкуствата
(МА).

През академичната 2005-2006 г. в Коч универ-
ситет се обучават 3303 студенти, от които 630 в
програмата по бизнес администрация (бакалаври)
и 122 в програмите МВА/МВА - управленски про-
фил. Планираният брой на записаните по тези про-
грами е съответно 3000 в бакалаври и 400 в ма-
гистърски и докторски степени и той ще бъде до-
стигнат през академичната 2007-2008 година. 

Бизнес програми

Коч университет предлага четиригодишна Ба-
калавърска програма по бизнес администрация в

Колежа по административни науки и икономика;
две-годишна редовна Магистърска програма по
бизнес администрация (МВА) и тринадесетмесеч-
на задочна Магистърска програма по бизнес адми-
нистрация - управленски профил (МВА) във Вис-
шето училище за следдипломна квалификация по
бизнес. Предлагат се и програми за подготовка на
висши управленски кадри.

Бакалавърска програма по бизнес администра-
ция

Бакалавърската програма по бизнес админист-
рация е четиригодишна. Студентите преминават
през  40 курса, 17 от които са общи и задължител-
ни, 14 са специализиращи и 9 са избираеми. Вре-
метраенето на всеки курс е 14 седмици, каквато е и
дължината на семестъра. Общият брой на кредити-
те, които студентите получават по време на следва-
нето, е 122, а един кредит означава натоварване
минимум от един час седмично аудиторна заетост,
което не включва извънаудиторната подготовка,
индивидуалната работа и работата в екип.

Всички курсове се водят на английски език и в
обучението се използват американски и европей-
ски учебници и помагала.

Турските студенти се приемат чрез Централен
университетски кандидатстудентски изпит, а чуж-
дестранните кандидат-студенти се подбират чрез
собствена процедура на университета. Студентите,
които имат по-малко от 550 точки на изпита
TOEFL, могат да бъдат обучавани до една година в
Центъра по английски език и се явяват повторно на
изпит. Понастоящем 139 студенти се приемат чрез
Централния университетски кандидатстудентски
изпит, 15 места се предоставят на студенти, полу-
чаващи пълна стипендия, 15 места са за студенти,
които получават частична стипендия, а останалите
109 места получават студенти, които заплащат
пълна такса за обучението си. Допълнително по
програмата се приемат до десет чуждестранни сту-
денти, които се подбират по специалната процеду-
ра на университета.

Магистърски програми

Коч университет предлага двегодишна ма-
гистърска програма с редовно обучение (MBA) и
тринадесетмесечна магистърска програма за уп-
равленски кадри (MBA - Executive). И двете про-
грами предлагат широкообхватен, иновационен и
интегриран учебен план, дисциплините по който
се водят от преподаватели от световна ниво. Про-
грамите поставят акцент върху интерактивното
обучение, създаването на аналитични и комуника-
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ционни умения, умения за работа в екип, свободно
боравене с комуникационни технологии и способ-
ности за взаимодействие с управляващите на по-
високо ниво.

Магистърските програми на Коч университет
започнаха през 1993 (MBA) и 1994 (MBA - Execu-
tive) година. MBA - Executive е първата програма,
предназначена за висши управленски кадри в Тур-
ция. Въвеждането на модерна магистърска програ-
ма и предлагането за първи път на такава с управ-
ленски профил доведе до съществени промени в
обучението по управление в Турция. Сега, десет
години след старта на магистърските програми на
Коч университет, в Турция има много такива. Ста-
рите програми бяха преоценени и преструктурира-
ни по примера на Коч университет. 

Формални оценки на магистърските програми
по бизнес администрация в Турция не съществу-
ват. Единственият рейтинг, правен някога за ма-
гистърски програми за страната, е от 2001 г. на
Power Magazine и той постави програмите на Коч
университет на върха на класацията. Изследването
на Power Magazine отбеляза качеството и професи-
онализма на нашите студенти, високата възвраща-
емост на средствата, инвестирани в образование от
страна на фирмите, международно признатите пре-
подавателски кадри, широкообхватните програми,
средата, подкрепяща процеса на обучение, отлич-
ните ресурси и почти съвършените съоръжения. 

Ново изследване на европейските магистърски
програми по бизнес администрация с управленски
профил, спонсорирано от Frankfurter Allgemeine
Buch Institute, включи магистърската програма с
управленски профил на Коч университет сред 20-
те най-добри в Европа. Книгата, наречена "MBA
fur Executives" от W. Cox, беше публикувана през
май 2004 г. В нея се казва, че "съществуват само
две бизнес училища, които са придобили елитен
статус в света през последните десет години: Коч
университет и Hong Kong University of Science and
Technology."

Магистърската програма по бизнес админист-
рация на университета е изградена така, че да взе-
ме най-добрите черти на магистърските програми
на големите университети в Северна Америка и да
ги адаптира към особеностите на региона. Програ-
мата подготвя студентите за кариера по общо уп-
равление или специализирано в областите финан-
си, маркетинг, управление на операциите. 

Програмата MBA - Executive осигурява уни-
кална възможност за професионалисти, които не
са в началото на кариерата си (имат поне пет- годи-

шен опит), да подобрят своите мениджърски уме-
ния. Тя е проектирана така, че да се съвместява със
стила на работещия в компания човек и да причи-
нява минимални професионални сътресения чрез
график на обучение в съботните дни и едномесеч-
но плътно присъствие през лятото (две седмици в
началото на програмата и две седмици в края). При
този график програмата безпроблемно постига
нормалната натовареност на една магистърска
програма. По нея се обучават 50 студенти.

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

В настоящия момент за коч университет рабо-
тят общо 356 преподаватели във всички програми.
Колежът по административни науки и икономика,
Висшето училище за следдипломна квалификация
по бизнес и програмите за следдипломна квалифи-
кация ползват едни и същи преподаватели. За  про-
грамите на колежа и висшето училище своя при-
нос дават 68 преподаватели - 48 на щат, 14 асоции-
рани и 6 гостуващи. С управлението са заети 46 чо-
века на пълен работен ден. 83 % от курсовете в ба-
калавърските и магистърските програми се четат
от академичен състав на основен договор, 11 % от
курсовете се поемат от асоциирани преподаватели,
а за останалите 6 % се канят гостуващи лектори. 

Коч университет оползотворява компетенциите
на гостуващите преподаватели предимно в ма-
гистърската програма с управленски профил. Това
са големи академични имена от известни северно-
американски и европейски университети, които
преподават паралелно с асоциираните преподава-
тели, идващи от практиката. През учебната 2004-
2005 г. гостуваха преподаватели от INSEAD, E.
Michigan, Колеж Babson, Университета Cornell,
HEC - Париж. 

Стремежът на университета към постигане на
съвършенство в преподаването и научните изслед-
вания, заявен още от самото му създаване, се от-
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разява в подбора на преподавателските кадри. Пре-
обладаващата част от нашия академичен състав е
преминала квалификация в САЩ и Европа и мно-
го са преподавали там. 

96 % от основния състав, преподавал през
учебната 2004-2005 г. в Колежа по административ-
ни науки и икономика и във Висшето училище за
следдипломна квалификация по бизнес, притежава
докторска степен и 96 % от докторите във факулте-
та са получили своите степени в чужбина. 15 % от
всички преподаватели не са турци, 31 % са жени. 

За последните пет години бяха назначени нови
29 преподаватели. 24 от тях дойдоха от чужбина, в
т.ч. петима преподаватели в други институции
(University of Michigan (2), INSEAD, Princeton
University), един старши мениджър в ZS Associ-
ates, САЩ, 18  получили докторски степени от во-
дещи университети в САЩ (University of Texas в
Austin, Washington University St.Louis, Boston Col-
lege, University of North Carolina Chapel Hill, Vir-
ginia Tech, Wharton, Pennsylvania State University,
INSEAD, Purdue, Cornell, University of Toulouse,
Columbia, Pittsburgh, Rochester, Boston University,
Minnesota, University of Southern California и
Princeton).

Компетенции на академичния състав

Компетенциите на преподавателите в Колежа
по административни науки и икономика са разно-
образни и покриват различни области. 

Счетоводство

В областта на счетоводството разполагаме със
специалисти по бюджетен анализ, управленски и
счетоводни системи, остойностяване, инфлацион-
но счетоводство, счетоводен одит, рентабилност,
администриране и квалификация на персонала,
бюджетиране, данъчни системи. Преподавателите
в областта на отчетността в Колежа по админист-
ративни науки и икономика са членове на разнооб-
разни изследователски екипи и бордове, заети с
адаптирането на счетоводната система на Турция
към международните стандарти. 

Финанси

Преподавателите от Колежа по административ-
ни науки и икономика покриват с компетенциите
си следните научни направления в областта на фи-
нансите: институционални инвеститори, оценка на
инвестиционната дейност, фирмена политика по
емитиране и обратно изкупуване, управление на
корпоративните финанси, финансови пазари, инве-

стиции, фючърси и опции, динамични волатилни
модели, поведение на институционалния инвести-
тор, пазарна микроструктура, приложения в елек-
тронната търговия, финансова математика, пазар-
но ценообразуване, управление на риска, дерива-
тивни ценни книжа, емпирично ценообразуване на
активи, емпирични аспекти на финансовия иконо-
микс. Екипът публикува своите научни разработки
в известни и признати научни списания.

Маркетинг

Специалистите по маркетинг са насочили своя-
та изследователска активност в следните области:
поведение на крайните потребители, вземане на
решения във виртуална среда, сравнителни култур-
ни аспекти, публична политика и маркетинг, меж-
дународен маркетинг, стратегическо маркетингово

управление, предпри емачество, управление на
вътрешнофирмените и междуфирмените марке-
тингови взаимоотношения, стратегии за навлизане
на чужди пазари, организация на формирането на
пазарни познания в компанията, проектиране на
количествени изследвания и техники за измерване,
оценка на качеството/ценността за потребителя,
стойност на марката, формиране и промяна на от-
ношения, спортен маркетинг, глобални маркетин-
гови стратегии, маркетингова ориентация, марке-
тинг във високотехнологичните отрасли, игрови
теоретични модели на маркетинговите стратегии,
стратегии в търговията на дребно, потребителски
реакции на насърчаването на продажбите. Освен
че публикува в научни списания, екипът по марке-
тинг консултира известни медии. 

Управление на операциите и информационни
системи

Екипите по управление на операциите и ин-
формационни системи изследват областите управ-
ление на снабдителните вериги, операционни
стратегии, бизнес модели в електронната търговия,
дизайн на телекомуникационни мрежи, системи за
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проследяване на запасите, логистични и дистрибу-
ционни системи, управление на операциите в сфе-
рата на услугите, проектиране на доставката на ус-
лугите, дизайн и управление на кол-центрове, сто-
хастично моделиране, проектиране и оценка на ра-
ботата на стохастични мрежи, изготвяне на графи-
ци, вземане на решения при отчитане на повече от
един критерий, набиране и анализ на данни, опти-
мизация, подкрепа на управленски решения, про-
ектиране, управление и подобряване на операции-
те, анализ и моделиране на производствени систе-
ми. Екипите публикуват своите разработки във во-
дещи академични издания.

Стратегия и управление

В областта на стратегическото мислене и уп-
равлението Коч университет още по замисъла на
създаването си разчита на изтъкнати гостуващи
професори и лектори от практиката. В областта на
управлението разполагаме с двама преподаватели
на редовни договори, специалисти в областите
"Управление на човешките ресурси" и "Организа-
ционно поведение". Компетенциите им са в на-
правленията интеркултурни влияния върху лидер-
ството, групова динамика и ефективност на екип-
ната работа, комуникации ръководител - подчинен
и управление на работата, компенсационни прак-
тики и стратегии, интеркултурни аспекти на управ-
лението на човешките ресурси, местни управлен-
ски теории и практики, жените в управлението,
процес на оценка на резултатите и управление в
чужда среда. В областта на "Стратегическото уп-
равление" единственият преподавател на основен
договор е почетният управляващ и извънреден
професор г-н Хасан Субаси, чиито компетенции са
в направленията управленска стратегия, тотално
управление на качеството, корпоративно управле-
ние. Г-н Субаси е член на Борда на директорите на
"Коч Холдинг", бил е президент на департамент
"Потребителски стоки за дълготрайна употреба" в
холдинга и Генерален мениджър на "Arcelik", пре-
ди да се присъедини към Коч.

Редица забележителни и много известни учени,
в т.ч. Raymond E. Miles (University of California
Berkeley), Charles C. Snow (Penn State), William F.
Joyce (Dartmouth), Karel Cool (INSEAD), Olivier
Cadot (Universite de Lausanne), Andrew Zacharakis
(Babson College), Stewart L. Tubbs (E. Michigan), са
чели курсове по управление и стратегическо уп-
равление в магистърската програма с управленски
профил. 

Предвид развитието на университета ръковод-

ството дискутира създаването на собствен акаде-
мичен екип в областта на управлението и стратеги-
ческото управление на равнище факултет, колеж и
университет. 

Към изследванията в областта на управлението
на преподавателите от Факултета по бизнес адми-
нистрация своя принос дават и преподавателите от
департамент "Икономика" и департамент "Между-
народни отношения". В департамент "Икономика"
се работи в широките изследователски области ма-
кроикономика и микроикономика, по специфични-
те направления финансова икономика, междуна-
родна търговия и финанси, икономика на труда, те-
ория на игрите, организация на отраслите, мрежо-
ва икономика. В департамент "Международни от-
ношения" се развиват компетенции в областите
международни организации, глобализация, поли-
тическа икономия на Турция, европейската интег-
рация и Турция. Всички те допринасят за обогатя-
ване на програмата по бизнес администрация и на
научните изследвания. 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Както е подчертано в мисията му, Коч универ-
ситет е насочен към научните изследвания и разви-
тието. Амбицията на всички, работещи в него, е да
се превърне в изследователска институция от све-
товно ниво. Изследователската политика на уни-
верситета се определя в контекста на световните
тенденции и в съответствие с националните цели.
Висшето ръководство на учебното заведение под-
помага активно определянето на насоките за из-
следване. За да трансформира това насочване в
конкретни процедури, то работи с деканите на ко-
лежите като се опитва да изгради подходяща про-
цедура за бюджетиране, оценка на резултатите и
възнаграждение. Към момента заявките за сред-
ства по бюджета за изследване в рамките на уни-
верситета се агрегират на равнище колеж и се одо-
бряват от съответния декан, ректора и президента
на университета. Всички проблеми или нуждите от
промяна на оперативните процедури в областта на
изследванията се дискутират на равнище колеж и
при необходимост дискусиите се пренасят на по-
високо ниво, за да бъдат обсъдени на седмичните
административни координационни срещи. Инфор-
мационните потоци между администрацията и
членовете на академичното тяло се оценяват като
ефикасни и ефективни. 

Университетът осигурява вътрешно финанси-
ране за научните изследвания, а преподавателите
се насърчават да търсят и източници за външно
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финансиране. Например докато течеше периодът
за кандидатстване на проекти по Шеста рамкова
програма за научни изследвания и технологично
развитие на Европейския съюз, административни-
те служби взеха дейно участие в откриването и
осигуряването на информация за работещите еки-
пи, както и по нейното разпространение в целия
университет, за да се улесни максимално процеду-
рата по кандидатстване.

От 1995 г. до сега преподавателите, работещи в
Коч университет, са публикували 148 статии в на-
учни издания. Университетът заема първо място в
Турция по брой на международните публикации
според базата данни на ISI. Изграждането на из-
следователски центрове в сътрудничество с фир-
мите и нарастването на обема на спонсорираните
изследвания, каквито са плановете за развитие, ще
гарантират наистина лидерското място на Коч уни-
верситет в областта на научните изследвания. 

Университетът организира много активно кон-
ференции и семинари. В периода 2003-2004 г. бяха
организирани семинари по управление на опера-
циите и управленски информационни системи, фи-
нанси, маркетинг, икономика, международни отно-
шения и мениджмънт. 75 % от всички участници
бяха гости от чужбина. 

Изследователски центрове

Идеята за самостоятелни изследователски цен-
трове беше възприета положително в Коч универ-

ситет. На нея се гледа като на средство за улесня-
ване на интердисциплинарните изследвания. По-
явата на такива центрове е сравнително нова прак-
тика.

В областта на бизнес администрацията
KUMPEM (Koç University- Migros Center for Exec-
utive Education), въпреки че е център за обучение
на управленски кадри и изследванията не са него-

ва основна активност, подкрепя изследователски
проекти чрез фондовете, които сам генерира.

TUSIAD (Турската асоциация на индустриал-
ците и бизнесмените) също наскоро постави осно-
вите на изследователски център, наречен "Иконо-
мически форум TUSIAD-Koç", със задачите да
осъществява изследвания и да запознава обще-
ството с резултатите от тях.

РЕСУРСИ

В Коч университет се обучават около 3000 сту-
денти, на щат са 250 преподаватели и 300 служите-
ли, а за услуги с произход извън университета се
ползват други 300 служители. Заедно с хората, жи-
веещи в жилищната част на университета, об-
щността в студентското градче наброява 4000. В
библиотеката се съхраняват и ползват 177 000 биб-
лиотечни единици, 33 000 от които са в областта на
управлението. За периода 1993-2003 г. универси-
тетът е отделил за попълване на библиотеката око-
ло 10 млн. долара. Подобна сума е предвидена по
бюджетите за близките години. 

Университетът разполага с модерна ком-
пютърна база. Комплексна академична информа-
ционна система, свързана с интернет, насочва ин-
формационните процеси в студентския град и оси-
гурява статистически и аналитични данни, така че
да могат да се вземат информирани решения.
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“Ситроен” -
динамика и
елегантност
на пътя
Световните тенденции в сегмента на компакт-

ните автомобили ярко открояват повишение на по-
купките в сравнение с останалите класове автомо-
били. През последната година за Западна Европа
този процент е 34. Тази тенденция за първото три-
месечие на 2006 година отчита и Съюзът на вноси-
телите на автомобили в България (СВАБ). В срав-
нение с минали години видимо нараства интересът
към колите, попадащи към сегмент В на автомо-
билния пазар.

Има няколко фактора, които оказват влияние
върху нарастващия обем от продажби на този тип
автомобили. За България основното е, че със срав-
нително по-малко средства купувачът получава
продукт, който до известна степен се доближава до
масовия среден клас автомобили. От друга страна,
компактните автомобили имат технически показа-
тели, разнообразие от двигатели и вътрешно про-
странство, които по нищо не отстъпват или имат
малка разлика с другите автомобили.

Типични представители на тази нова генерация
компактни автомобили е серията на “Ситроен” -
С1, С2, С3. Продажбите на фирмата от тази гама от
автомобили в Западна Европа от 4,7% през 2001
година достига до 8,6% през 2004 година от пазар-
ния дял на всички продавани автомобили. Адек-
ватно е и търсенето в България, където особено

през последната година продажбите вървят ста-
билно нагоре в проценти. Това се дължи на някол-
ко важни и видими причини.

Все по-голяма част от продажбите на компакт-
ните автомобили се дължи на разнообразието на
дизелови двигатели. Нарастването в рамките на ед-
на година е повече от 20%. За много кратък период
“Ситроен” отговори на очакванията на клиентите,
гарантира по-голяма функционалност и предложи
три дизелови двигателя само за С3, заедно с най-
новия HDI 110, свързан с филтър за твърди части-
ци, в зависимост от страната, в която се предлага.
Като цяло гамата на С3 е структурирана около се-
дем двигателя, отговарящи на нормата Euro IV -
четири бензинови и три дизелови. От това много-
образие се определя и динамиката на моделите С2
и С3. 

В допълнение на двигателите “Ситроен” пред-
лага най-пълната гама автомобили, оборудвани с
механични автоматизирани скоростни кутии, кои-
то създават приятно усещане при управление на
автомобила и предлагат функции, които гаранти-
рат комфорт и икономичност. Скоростната кутия
Senso Drive е истински заместител на класически-
те механични и автоматични скоростни кутии. Тя
предоставя на водача невероятно усещане при уп-
равление на автомобила благодарение на различ-
ните начини на превключване на предавките -
лостчета под волана, скоростен лост за постепенно
превключване или автоматичен режим, и на према-
хването на педала на съединителя. Водачът може
да избира между два отделни режима на функцио-
ниране - ръчен или автоматичен. От пускането и в
продажба скоростната кутия Senso Drive е
претърпяла няколко изменения. Водачът вече може
за известно време да превключи ръчно на желана-
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та от него предавка, без да излиза от автоматичния
режим, като не забравя, че скоростната кутия авто-
матично ще се върне на оптималната в случая пре-
давка веднага след приключване на маневрата. С
тези нововъведения и многообразие от двигатели
не случайно компактните автомобили на “Ситро-
ен” се превръщат в предпочитана марка и с ярко
открояваща се динамика на пътя, която се отчита
от всеки водач, застанал зад волана на тези автомо-
били.

Другата немаловажна причина, която коренно
отличава компактните автомобили на марката “Си-
троен”, е елегантността. Тя се изразява както в във
външния дизайн, така и с новия забележителен
стил на интериора. 

Външно колите съблазняват със силната си и
оригинална индивидуалност. Предната част се ха-
рактеризира с по-изразителни линии и нова по-
внушителна броня. В зависимост от версиите тази
броня приема различни форми. Долната решетка
за въздух е уголемена, а под декоративната решет-
ка с шевроните се появява процеп за пропускане на
въздуха. Декоративната решетка идеално се впис-
ва в линията на бронята. Отзад автомобилите са
оборудвани с нови модерни фарове с прозрачна
централна зона и нови и ясно изпъкващи шеврони
в унисон с останалите модели на марката. 

Паралелно с външната елегатна индивидуал-
ност новият забележителен стил на интериора под-
чертава удобството и изтънчеността на автомоби-
ла. Новото, напълно обновено бордно табло,
включва информация, идваща от ограничителя и
регулатора на скоростта, един уголемен екран от
течни кристали, както и един оборотомер с ясно
открояваща се скала. При  динамичните бензинови
версии таблото включва и сигнална лампа, която
светва, за да покаже, че е достигнат максималният
режим.

Изцяло обновената конзола е снабдена с опти-
мално интегриран централен многофункционален

екран, както и обновено авторадио или климатик.
Фасадата му е с изтънчен дизайн в хармония с це-
лия интериор.

Пуснат в продажба през юни 2005 година, “Си-
троен” С1 застава начело на гамата, предлагана от
производителя. Компактен, с възможност да при-
еме във вътрешното пространство спокойно чети-
рима души, С1 е модел с привлекателен и забавен
стил, който не прави компромиси по отношение на
качеството, сцеплението с пътя и най-вече със си-
гурността. Предлаган с атрактивни цени, С1 се
среща във версии с 3 и 5 врати и може да бъде обо-
рудван с бензинови или дизелови двигатели, ха-
рактеризиращи се с ниска консумация на гориво и
ниски емисии на вредни вещества.

В града най-малкият “Ситроен” е подвижен и
забавен, а на дълъг път той се превръща във
вдъхващ доверие автомобил, благодарение на оп-
тималното си сцепление на пътя, което ефективно
допринася за сигурността.

Изхождайки от данните за продажбите на ком-
пактните автомобили от серия В в рамките на За-
падна Европа, България и конкретно Бургаска об-
ласт, ясно се очертава тенденцията за стабилно на-
растване на пазарния дял на марката “Ситроен” с
нейните версии С1, С2 и С3. В този динамичен и
бързопроменящ се пазар “Ситроен” доказа със
своите качества, че се бори за максимално привли-
чане на клиенти, предлагайки оптималния вариант
за тях. Според представителите на “Бургас авто”,
дистрибутори на марката за Бургаска област, каче-
ствата на автомобилите от серия В са само част от
повишения интерес на купувачите. Атрактивното
предлагане, новите подходи в маркетинга на пред-
лаганите автомобили, съчетани с перфектното сер-
визно обслужване, допълват тенденциите на на-
растване в пазарния дял.
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Поглед към глобализацията в застраховането 

и участието на чуждестранните застрахователи в презастраховането

Проф. д.ик.н. Марин Нейков, УНСС

Страница 3. Резюме: В началото на статията се характеризира постепенното навлизане на глобали-
зацията в застраховането. След това се очертават основните насоки, чрез които тя се постига, по-високи-
те изисквания към застрахователите, които се поставят от присъствието на световноизвестни застрахо-
вателни компании на нашия застрахователен пазар, и предимствата на глобализацията за развитието на
застраховането у нас. Посочват се и основните мероприятия, които е необходимо да се проведат, за да се
създадат възможности и предпоставки за посрещането на глобализацията в застраховането и за възпри-
емане на европейския застрахователен модел.

Разширяването на използването на средства за дистанционни комуникации в условията на глобали-
зацията изисква да се подобри обемът и съдържанието на предоставяната информация на клиента. Зато-
ва вниманието се насочва към съдържанието на информацията, която трябва да получи клиентът, за да
има възможност да направи добре информиран избор на застрахователни продукти и условия. 

Накрая в статията се разглежда значението на презастраховането в осъществяването на глобализаци-
ята в застраховането и някои от основните промени, които ще настъпят в него. Акцентира се и на въпро-
са за защитаването на националните интереси при осъществяването на презастрахователната дейност.

Ключови думи: глобализация в застраховането, дистанционни комуникации, насоки за постигане на
глобализация, застрахован състав, презастраховане.

***

A Glance at Globalization in the Insurance Sector and the Participation 

of Foreign Insurers in Reinsurance

Professor Dr. Marin Neykov, University of National and World Economy, Sofia

Page 3. Summary: The beginning of this article gives a brief characterization of globalization in the insur-
ance sector. Further the basic guidelines of globalization are revealed, the higher requirements that Bulgarian
insurers have to meet posed by the world-famous insurance companies operating in our market are discussed,
and the advantages of globalization for the development of the sector in the domestic market are analyzed. The
author proposes a set of measures to implement in order to provide opportunities and preconditions for meeting
the challenge of globalization and for introducing the European insurance model.

The extension of the application of distance communication devices in conditions of globalization puts for-
ward the problem of broadening and improving the quality of customer information. That is why the present day
lays emphasis on the information content needed by the customer to make informed decisions about the insur-
ance product and the terms of insurance. 

Finally the article discusses the importance of reinsurance as a channel of globalization in the sector and the
expected changes in it. The accent in this part is put on the necessity of introducing measures for protection of
national interests in reinsurance. 

Key words: globalization in insurance, distance communications, guidelines of globalization, insurance con-
tent, reinsurance

21 твърдения за преговорния процес

Доц. д-р Милка Бакърджиева, СА "Д. А. Ценов", Свищов

Страница 10. Резюме: В статията се представят резултати от изследване на общото разбиране за пре-
говорния процес по 21 твърдения. Утвърдителните отговори по всяко едно от твърденията се съпоставят
с  аналогични отговори  от  изследване на преговорния процес, осъществено  във Франция под ръковод-
ството на проф. К. Дюпон. Първата цел е да установи дали има културни различия във възприятията, а
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втората - да използва различията в отговорите на твърденията за коментар и учене от допуснатите греш-
ки. 

Ключови думи: преговори, твърдения за преговорния процес, утвърдителни отговори, изследване,
анализ.

***

21 assertions the negotiation process

Assoc  Professor Dr.  Milka  Bakardzhieva, D.A. Tzenov Academy of Economics, Svishtov

Page 10. Summary: In this article do presents the results of investigation on general understand for negoti-
ation process among  21 assertions. Affirmative answers at all kinds of them are juxtapose with analogical
answers of investigation  on negotiation process, realize  in France under guidance of Professor C. Dupont. The
first aim is to establish whether have cultural differences in perceives, and the second - to take advantage of them
differences answers on  assertions for comment and learn of doing mistakes

Key words: negotiations,  assertions about the negotiation process,  affirmative answers,  investigation,
analysis.

Общи принципи за оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности

Доц. д-р Мая Ламбовска, УНСС

Страница 21. Резюме: В статията са систематизирани общите принципи, които е необходимо да се
прилагат при оценяване изпълнението на бюджетите от центровете на отговорности в организацията.
Статията е разработена в две части. Част първа е посветена на процедурата по оценяване дейността на
центровете на отговорности като елемент на бюджетния контролен процес. В част втора са описани об-
щите принципи за оценяване на центровете на отговорности. Поставени са редица нерешени въпроси от
теорията на бюджетния контрол. Предложени са и възможни подходи за решаването им.

Ключови думи: управление, бюджетен контрол, общи принципи за оценяване, изпълнение на бюдже-
тите, центрове на отговорности.

***

General evaluation principles of the responsibility centers’ budjet fulfillment

Assoc. Professor Dr. Maya Lambovska, 
University of National and World Economy, Sofia

Page 21. Summary: Abstract: General principles that ought to be applied to the evaluation of the responsi-
bility centers' budget fulfillment are systematized in the article. The article has been worked out in two parts.
First part is devoted to the procedure of responsibility centers' performance evaluation as an element of the
budgetary control process. Author's concept about the general principles used for performance evaluation of the
responsibility centers is put forward in the second part. A number of unresolved questions from the budgetary
control theory are posed in the second part. Some possible approaches to their decisions are suggested as well.

Key words: budgetary control, general evaluation principles, budget fulfillment, responsibility centers.

Стратегически приоритети при адаптацията на българските фирми на европейския пазар

Ас. д-р Цветана Стоянова, УНСС, София 

Страница 25. Резюме: В статията се разкриват основните приоритети за адаптация на българските
фирми на европейския пазар. Като такива са изведени и изследвани - усилването на конкурентната мощ,
нарастването на информираността за законодателството в общността и своевременната промяна във ви-
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зията и стратегията на българските фирми. Анализите и оценките са в съответствие с изискванията на
европейския пазар за функционирането на производството и предлагането.

Ключови думи: стратегически приоритети, европейска интеграция, конкурентна мощ, стратегии.

***

Strategic Priorities in the Course of Adaptation of Bulgarian Companies to the European Market

Assist. Prof. Dr. Tsvetana Stoyanova, University of National and World Economy, Sofia

Page 25. Summary: This paper reveals the fundamental priorities for adaptation of Bulgarian companies to
the European market. Drawn and examined in such capacity are: enhancement of competitive power, improve-
ment of conversance with the legislation in the community and timely change in the vision and strategy of Bul-
garian companies. Analyses and estimates are in conformity with the requirements of the European market on
the functioning of production and supply.

Key words: strategic priorities, European integration, competitive power, strategies.

Ролята на бизнес кластерите за решаване проблемите на конкурентоспособността 

на малките и средните предприятия

Гл. ас. д-р Милен Балтов, Бургаски свободен университет

Страница 32. Резюме: В основата на успеха на малките и средните предприятия в кластерите стои
разбирането, че те съществуват като система, при която рискът се социализира сред широк кръг от об-
ществени и частни институции. Освен естествените или "зрели" кластери  възможно е възникване на кла-
стери и в резултат на инициативи и проектирани мерки.

Ефектът за малките и средните предприятия (МСП) е свързан основно с фокусирането на отделните
МСП, способностите за бързо и адекватно решение на проблемите, предимството от ползуване на колек-
тивни ресурси, стимулиращата конкурентна среда и обстановката на доверие. В търсенето на фактори,
от които зависи процесът на стимулиране на кластерната инициатива, се извеждат пазарната среда, ба-
риерите пред навлизане в бизнеса, наличието и разпространението на ноу-хау и доверие и икономичес-
ка свобода. На тази основа е и търсенето на удачни инициативи за развитието на кластерите в България
и вече са заложени успешни експерименти.

Ключови думи: Предприемаческа мрежа, бизнес кластери, кластерна инициатива, конкурентоспособ-
ност, икономия от мащаб.

***

The Role of the Business Clusters in the Competitiveness Problems Solutions 

for the Small and Medium-sized Enterprises

Chief Assist. Prof. Milen Baltov, PhD, Burgas Free University

Page 32. Summary: On the grounds of the understanding of the small and medium-sized enterprises success
when in clusters is the fact that they operate like a system, in which the risk is socialised among a wide variety
of public and private institutions. Besides the natural or "mature" clusters, it is possible the clusters to appear as
a result of initiatives and project measures. 

The effect for the small and medium-sized enterprises (SMEs) is related mainly to the focus of the separate
SMEs, the abilities for quick and adequate solutions of the problems, the advantage of the utilisation of the col-
lective resources, the stimulating competitive environment and the atmosphere of trust. In search of the factors
on which depends the process of stimulating the cluster initiative, are acknowledged the market environment,
the barriers for the entry into business, the existence and the spreading of the know-how and trust, and the eco-
nomic freedom. On this basis is also the identification of suitable initiatives in Bulgaria, and already successful
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experiments are settled.
Key words: Entrepreneurial network, business clusters, cluster initiative, competitiveness, economy of scale.

Иновационна активност на маслодобивните предприятия

Доц. д-р Любчо Варамезов, гл. ас. Искра Пантелеева
СА "Д. А. Ценов", катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"

Страница 41. Резюме: В статията се изследват и анализират стопанските субекти, произвеждащи
растителни масла и мазнини, като се акцентира върху тяхната иновационна активност, оценена въз осно-
ва на показателите: разходи за иновации; брой нови (подобрени) продукти; брой нови (подобрени) про-
цеси и брой организационно-управленски иновации. Резултатите от проучването позволяват да се фор-
мулират няколко основни извода: хроничният дефицит на растителни масла на световните пазари успо-
коява част от производителите и "притъпява" тяхната иновационна активност; малките маслодобивни
предприятия притежават значително по-ниска иновационна активност, което поставя под съмнение тях-
ното бъдеще; остарялата техника и технология на производство е основен проблем пред предприятията
от изследваната индустрия и лимитира техните възможности за продуктово иновиране. Въз основа на на-
правените изводи се формулират следните препоръки: предприятията от бранша трябва да извършат тех-
нико-технологично обновяване на своето производство; необходимо е по-интензивно продуктово инови-
ране; маслодобивните предприятия трябва да ускорят процеса на придобиването на международно при-
знати сертификати.

Ключови думи: иновации, иновационна активност, маслодобивни предприятия.

***

Innovative activeness of oil-yielding enterprises

Associate Professor PhD Liubcho Varamezov, Head Assistant Iskra Panteleeva
Tsenov Academy of Economics, Department of Industrial Business and Entrepreneurship 

Page 41. Summary: The article investigates and analyses economic entities producing plant oils and fats, the
stress being laid on their innovative activeness, as measured with the following indexes: expenses made on inno-
vations; number of new (improved) products; number of new (improved) processes and number of organization-
management innovations. The findings of the investigation have lead to several basic conclusions: first, the
chronic deficit of plant oils on the world markets lowers the innovative activeness of oil producers. Second,
small oil-yielding enterprises display much lower innovative activeness, which poses a threat to their future
development. In the third place, outdated production technology and technique is a major problem to enterpris-
es in the industry investigated, and limits their capacity for product innovation. The following recommendations
have been formulated, based on the above-mentioned conclusions: the enterprises in the branch have to update
technically and technologically their production; more intensive product innovation is necessary; oil-yielding
enterprises have to accelerate the process of obtaining internationally recognized certificates.

Key words: innovations, innovative activeness, oil-yielding enterprises.

Tехнологични модели и подходи за изграждене на разпределени 

хетерогенни бизнес информационни системи

Ас. д-р Мария Христова Монова-Желева, Янислав Панайотов Желев, БСУ

Страница 49. Резюме: В статията са представени нови подходи и концептуални решения за проекти-
ране и разработване на високоадаптивни ИТ архитектури и внедряването им в бизнес организациите с
цел осигуряване на по-голяма ефективност и гъвкавост, възможност за обмен на водещи практики и ре-
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ализация на икономии в дългосрочна перспектива. Описан е накратко иновативният подход, свързан с из-
граждане на архитектури, ориентирани към услуги (SOA) и технологията "Уебуслуги" (Web Services) ка-
то доминантен метод за осъществяването му.

Ключови думи: архитектури, ориентирани към услуги; XML, уебуслуги, опростен протокол за досъп
до данни в хетерогенни среди (SOAP), UDDI, WSDL.

***

Technological Models and Approaches for Development of Distributed 

Heterogeneous Business Information Systems

Mariya Hristova Monova-Zheleva, Yanislav Panayotov Zhelev, Burgas Free University

Page 49. Summary: In this paper are presented new approaches and conceptual solutions for design and
development of highly adaptable IT architectures and their deployment in the business organizations aiming at
provision of more efficiency and flexibility, possibilities for exchange of best practices, and economy realiza-
tion in long-term perspective. Service-Oriented Architectures (SOA) approach and Web Services technology, as
a dominant method of SOA implementation, are briefly described.

Key words: Service-Oriented Architectures (SOA), Web Services, eXtesible Markup Language (XML), Sim-
ple Object Access Protocol (SOAP), Universal Description Discovery and Integration (UDDI), Web Service
Description Language (WSDL).

Иновационни стратегии при внедряване на технически проекти

Ас. Пламен Ангелов Ангелов, Милена Димитрова Костадинова, БСУ

Страница 53. Резюме: Тематиката, залегнала в статията, разглежда перспективите за внедряване и
техническо развитие на иновационните технологии в България. Този тип технологии недвусмислено
представляват иновации, с които в много отношения страната ни ще бъде конкурентноспособна, с дина-
мична интеграция. На тематиката се поглежда двустранно - от една страна, на инвеститорите, а от друга -
към изследователи, обединени в научни звена, явяващи се основата при разработка. Сравнява се и пози-
цията на страната по отношение на подобен тип технологични новости, позиция, която неминуемо ще ни
изведе до необходимото за международни пазари ниво. Пазарите в областта на стоки и услуги са пряко
свързани с научноизследователска дейност.

Ключови думи: перспективи, изследване, техническо развитие.

***

Innovative Strategies for Introduction of Technical Projects

Plamen Angelov Angelov, Milena Dimitrova Kostadinova, Burgas Free University

Page 53. Summary: Abstract:  The concepts of this article introduce a new method of innovation technolo-
gy in Bulgaria. Whit this innovation technology our country well be rivalry, with dynamic integration. This con-
ception has a two side - first: Investment of technology and second: A seat of science learning. Examine a posi-
tion of our country as regards technological invention, this being so inevitably well be make a rival country of
international market. The markets of stock and service have a direct connection with innovation technology. 

Key words: Perspective, research, technical progress.
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