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“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Êîíöåïòóàëíà îñíîâà íà ðàçëè÷íèòå èçìåðèòåëíè èíñòðóìåíòè...

Êîíöåïòóàëíà
îñíîâà íà ðàçëè÷íèòå èçìåðèòåëíè
èíñòðóìåíòè íà
âúçïðèåìàíå è
îöåíêà íà êà÷åñòâîòî íà óñëóãèòå è
ïðèëîæíè àñïåêòè
â èíäóñòðèÿòà çà
ãîñòîïðèåìñòâî
ïðîô. ä-ð Ëèíà Àíàñòàñîâà
Áóðãàñêè Ñâîáîäåí Óíèâåðñèòåò
Âúâåäåíèå
За разлика от ерата на индустриалната
революция, която се базираше на количеството,
в постиндустиалното общество и икономиката
на знанието, в която жевеем и работим днес,
фокусът е върху качеството. Пазарът на
продавачите отдавна изчезна, днес господар е
купувачът и затова той диктува правилата на
играта. А купувачи и потребители в развитите
пазари стават все по- взискателни и капризни по
отношение на качеството. В същото време
високото качество на услугите издига на повисоко ниво лоялността на клиентите към
предприятието. Важността на качеството се
потвърждава и от обстоятелството, че
съществува обособена област на научното
познание- квалитологията, а една нейна
подобласт- квалиметрията, която се занимава с
проблемите на измерванията и надеждността на
индикаторите и скалите, става все по- актуална и
предмет на все по- голям брой научни
изследвания и публикации. Макар, че в
настоящата статия ще се говори за качество на
услугите в индустрията за гостоприемство, не
може да не обърнем внимание на факта, че дори

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

в сферата на материалните продукти качеството
е трудно да бъде дефинирано. Причината за това
е, че качеството на материалния продукт се
определя от производителя по един начин, който
може да бъде много различен от начина, по
ко й то с ъ щ и я т п р од у кт с е въ з п р е ма от
потребителя. В същото време производителят
трябва да се съобразява не само с изизкванията
на потребителите, но и с нормативната база
(закони, стандарти и др.), като в същото време
трябва да о сигури реализирането на
проектираното качество. Според Балева
различните позиции на производителите и
потребителите усложняват дефинирането на
качеството и може да се каже, че обективното и
субективно качество са две страни на монетата,
като на всяка страна са изписани различни неща,
но все пак монетата е една (Baleva, 2013).
Дефинирането и измерването на качеството
на услугите е още по- трудна задача, защото
основната характеристика на услугите е
нео сезаемо ст и тази характеристика се
възприема и оценя от потребителите много
субективно. Проблемът става още по-значим,
защото някои услуги са част от трето и четвърто
ниво в структурата на материалните продукти.
Според П.Дойл „самите потребители не могат
да дадат ясно определение за качеството в
сектора на услугите, а изследователите да
намерят неговото количествено изражение”
(Doyl, 2003) т.е. да се разработи надеждна
метрика. В известен смисъл и П. Дръкър (1991)
твърди същото в своето определение. Според
него качеството на услугата е „това, за което при
изпълнение на услугата е готов да плати
клиентът” т.е. той е готов да заплати нещо
според своите предварителни очаквания.
Н е р а з д е л н о с т т а н а п р о и з в од с т в о т о и
потреблението на продукта, както и високото
ниво на непредсказуемост на поведението на
клиентите създават сериозни трудности при
оценката на качеството на туристическия
продукт преди, а че сто и по време на
обслужването на клиента (Ribov, M., 2003). И
въпреки, че решаването на тези задачи изглежда
м и с и я н е въ з м ож н а , ф а к т ъ т, ч е м н о го
изследователи и автори работят по темата дава
надежда, че един ден ще се разработят
д о с т ат ъ ч н о н а д е ж д н и и н с т рум е н т и з а
измерване на възприетото от потребителите
качество.
Целта на настоящата статия е да се разгледат

3

концептуалните основи на качеството на
у с л у г и т е , м о д е л и т е S E RV Q U A L и
С кан ди н авски я модел , както и н я ко и
разновидности на първия модел, а именно
SERVPERF и инструментите за измерване на
качеството в индустрията за гостоприемствоLODGSERV и DINESERV и да се направи
сравнение между предимствата и недостатъците
при използването им . За тази цел е разгледана
преобладаващата част от наличната литература
без гаранции за изчерпателност, но с голяма
вероятност за това. Статията завършва с изводи
за приложимо стт а и ползат а от те зи
и н с т р у м е н т и и з а б ъ д е щ и з а д ач и н а
изследванията в тази област.
Качество на услугата: концептуализация и
операционализация на понятието
Понятието „качество” по принцип е
дискусионно понятие, дори за материалните
стоки, а за услугите дебатът е дългогодишен
поради продуктовата им специфика. На
практика, две са основните схващания, които
влияят върху начина, по който се управлява
качеството на услугата:
● êà÷åñòâîòî å ñïàçâàíå íà
ñïåöèôèêàöèÿòà: това е сходно с представата
за качество на Crosby, според който качеството е
„съответствие на изискванията” (1995). В среда
на услуги, спазването на спецификацията може
да означава:
- изготвяне на фактури без грешки
- доставка навреме и в пълен обем, както е
обещано на клиентите
- начален отговор на оплаквания на
клиентите в рамките на 24 часа
● êà÷åñòâîòî å öåëåñúîáðàçíîñò:
Джоузеф М. Джуран изразява тази гледна точка,
че каче ството означава изпълнение на
изискванията на клиентите и според него
„качеството е пригодност за някаква цел или
употреба” (Juran, 1986). Клиентът е този, който
решава дали качеството е добро. Ако даден
човек е ловец или фермер, Land Rover е
автомобилът с добро качество. Ако става въпрос
за жена, ползваща колата за придвижване до
офиса в градския център, тогава Toyota Auris е
доброто качество, а ако човекът е любител на
високите скорости, тогава Ferari e с подходящо
качество. В сектора услуги, целесъобразността
може да означава:
- разработване на специфична услуга
подходяща за важна пазарна ниша
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- назначаване на персонал за връзки с
клиентите, който е много отзивчив и любезен
- даване на възможност на клиента да
избере предпочитания канал за комуникация:
телефон, електронна или обикновена поща и др.
Тези виждания за качеството могат
безпроблемно да се съчетават. Спецификацията
за производителността на услугата може да се
основава на очакванията на клиента. Процесът
за документацията по качеството ISO 9001
подтиква фирмите да формулират на хартия как
планират да постигнат подходящи резултати за
услугите, задоволяващи конкретни стандарти.
Ако клиентите определят стандартите, между
тези два подхода няма никакъв конфликт. В този
смисъл е прав Арбайт, според който трябва да се
има предвид, че „потребителите възприемат
качеството като нещо цялостно, те не го
разчленяват на части; компанните трябва да
предлагат качество в целия комплекс от
отношения в обществото” (Baleva, 2013). Както
е известно, едни от основните характеристики
на услугите са неосезаемост, неделимост на
процесите на производство и потребление на
услугата и хетерогенност. По тази причина е
обяснимо, че те се нуждаят от по- различна
концептуална рамка за обяснение и измерване.
Противоположно на материалните стоки, чиято
същност са осезаемите компоненти, при
услугите същността им се крие в компонента
„преживяване” и в това, че клиентът в повечето
случаи е неделима част от проце с а на
производство/доставка на услугата. Гаранциите
от страна на фирмата за високо и стабилно
качество на туристическите услуги оказват
влияние, както върху привличането на клиенти,
така и върху тяхното отдръпване от покупката на
продукта (Ribov, M., 2003). Има различни
схващания за качеството на услугата, но две
теории доминират в управленската практика,
когато компаниите се стараят да бъдат в поголяма степен ориентирани към услугите:
моделът за разминаванията SERVQUAL и
Скандинавският модел.
Скандинавският модел, произхождащ от
Кристиан Гронроос и разработен от други,
възприема непотвърждаване на подхода на
очакванията (Gronroos, 1984). Той счита, че
клиентите имат определени очаквания за
изпълнението на услугата, с които те сравняват
своя действителен опит с нея. Ако очакванията
са задоволени, това представлява
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Êîíöåïòóàëíà îñíîâà íà ðàçëè÷íèòå èçìåðèòåëíè èíñòðóìåíòè...
потвърждаване; ако те са надхвърлени, това е
позитивно непотвърждаване; ако те с а
незадоволени, това е негативно
непотвърждаване. В първите два случая
качеството на услугата се разглежда като добро
или неочаквано добро; в последния, лошо.
Гронроос различава два набора характеристики,
оценяни от клиентите: техниче ски и
функционални. Техническото качество на
услугата поставя ударението върху това какво
клиентите получават от процеса на оказване на
услугата като краен резултат, а функционалното
качество на услугата е фокусирано върху това
как е изпълнена услугата. Въпросите за
техническото качество на услугата са: Беше ли
отстранена повредата на колата ми качествено?
Беше ли инсталирана правилно новата пералня?
Въпросите на функционалното качество на
услугата са: Беше ли любезен персоналът в
автомобилния сервиз на колата? Беше ли
майсторът внимателен и отзивчив? Гронроос
предполага, че функционалното качество е поважно от техническото качество при повечето
продуктови пазари, ко ето е причинат а
т е х н и ч е с к ат а ком п е т е н ц и я д а бъ д е
квалификация на ниво по стъпване за
провайдерите на услуги при тези пазари.
Значимостта на този модел е, че той акцентира
върху разбирането на очакванията на клиента и
разработката на система за извършване на
услуги, която обслужва добре
удовлетворяването на очакваният а на
клиентите и в двете области: техническо и
функционално качество.
Ìîäåëúò SERVQUAL íà Ïàðàñóðàìàí,
Çàéòõàìë è Áåðè
Моделът SERVQUAL е разработен от
гледна точка на маркетинговите потребности на
ф и р м и т е и п о - т оч н о ко н ц е п ц и я т а и
спецификаципта на услугата от Parasuraman,
Zeithaml и Berry (Parasuraman, Zeithaml & Berry ,
1988), на който се гледа като на надежден и
сигурен начин да се идентифицират разликите
между възприетото качество на услугата и
потребителските очаквания за нея. Той е
базисен инструмент за измерване на
възприетото качество на услугата. Подобно на
Скандинавския модел, SERVQUAL е базиран на
подхода за непотвърждаване на очакванията.
И н с т рум е н т ъ т с ъ д ъ р ж а 2 2 и н д и като р а
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

характеризиращи услугата, но най-напред се
проучват очакванията на клиентите по тях, а
след това се прочва оценката на клиентите за
възприетото качество. Базисната постановка в
основата на модела е, че на клиентската
удовлетвореност от услугата т.е. възприемането
на качеството на услугата от страна на
к л и е н т и т е м о ж е д а с е гл е д а к а т о н а
п от въ р ж д е н и е и л и н е п от въ р ж д е н и е н а
клиентските очаквания за услугата. Чрез
факторен анализ на 22те индикатора, заложени в
инструмента SERVQUAL, авторите на модела
(Parasuraman et al., 1988) стигат до
заключението, че клиентите използват 5
измерителя за оценка на качеството на услугатаосезаемост (материална инфраструктура,
персонал) надеждност, гаранция/увереност,
съпричастност, отзивчивост:
· осезаемост: материалната
инфраструктура, оборудване, външен вид на
персонала и комуникационни материали;
· Надеждност: Способност да се извърши
обещаната услуга надеждно и точно;
· Гаранция/увереност: Знания и учтивост
на служителите и тяхната способност да
вдъхната доверие и увереност;
· Съпричастност: Осигуряване на любезно
и внимателно отношение към клиентите;
· Отзивчивост: Готовност и желание да се
помогне на клиентите и да се окаже
целесъобразна услуга чрез индивидуален
подход;
Инструментът SERVQUAL е верифициран и
тестван за оценка на качеството на услугата в
различни сектори: в ютилити сектора (Babakus
& Boller, 1992), в ресторантъорския бизнес
(Bojanic & Rosen, 1994; Fu, Cho & Parks, 2000),
както и в туристическата индустрия (Riemer &
Reichel, 2000).
Моделът за управление на качеството (виж
Ф и г. 1 ) и д е н т и ф и ц и р а п р и ч и н и т е з а
р а зм и н а ва н и я т а м е ж д у оч а к ва н и я т а и
възприятията на клиента (разминаване 5).
Разминаване 5 е продукт на разминавания 1, 2, 3
и 4. Ако тези четири разминавания, всички от
които са разположени под линията, отделяща
клиента от дружеството, бъдат покрити, то и
разминаване 5 ще бъде покрито.
Разминаванията са, както следва:
● Разминаване 1 е разминаването между
това, което клиентът очаква и това, което
мениджмънта на компанията мисли, че
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клиентът очаква.
● Разминаване 2 е разминаването, което
възниква, когато управленският екип не успее
да про ектира ст андарти за услугат а,
удовлетворяващи очакванията на клиента.
● Р а зм и н а ва н е 3 с е от ч и т а , ко г ато
системите за извършване на услугите на
компанията - хора, технологии и процеси - не
успеят да изпълнят услугата съобразно
определения стандарт.
Р а зм и н а ва н е 4 е н а л и ц е , ко г ато
комуникациите на дружеството с клиентите
обещаят ниво на изпълнение на услугата, което
хората, технологиите и процесите не могат да
о с и г у р я т. Н а Ф и г у р а 2 е п р ед с т а в е н о
схващането на авторите за видовете
разминавания между очакваното и възприетото
качество от страна на клиентите.
Авторите на модела на разминаванията
разработват и модел за измерване и управление,
който да допълва концептуалния модел.
Моделът за измерване се основава на въпросник
с 44 индикатора, измерващи очакванията на
клиентите и възприемането на RATER
променливите (Parasuraman et al,1988).
Ôèãóðà 1. Ìîäåë íà ðàçìèíàâàíèÿòà
SERVQUAL
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Îòíîñèòåëíàòà çíà÷èìîñò íà òåçè
ïðîìåíëèâè ñúùî ñå èçìåðâà è òîâà ïîçâîëÿâà
äà ñå èç÷èñëè çíà÷èìîñòòà íà âñè÷êè
ðàçìèíàâàíèÿ ìåæäó î÷àêâàíîòî è
âúçïðèåòîòî êà÷åñòâî. Ñëåä òîâà
óïðàâëåíñêèÿò åêèï ìîæå íàñî÷è âíèìàíèåòî
ñè âúðõó ñòðàòåãèè è òàêòèêè çà ïîêðèâàíåòî
íà âàæíèòå ðàçìèíàâàíèÿ. Ïðåòåãëåíàòà
âåðñèÿ íà èíñòðóìåíòà SERVQUAL å ñëåäíàòà
(Cronin & Taylor, 1992):
k
SQi = ∑ Iij (Pij - Eij)
J=1
Êúäåòî Iij å òåãëîòî íà îòäåëíèÿ àòðèáóò j
ñïoðåä ðåñïîíäåíòà i
Çíà÷èìîñòòà íà SERVQUAL ñå ñúñòîè â
òîâà, ÷å òîé ïðåäëàãà íà ìåíèäæúðèòå
ñèñòåìàòè÷åí ïîäõîä êúì èçìåðâàíåòî è
óïðàâëåíèåòî íà êà÷åñòâîòî íà óñëóãàòà. Òîé
íàáëÿãà íà çíà÷èìîñòòà íà âíèêâàíåòî â
î÷àêâàíèÿòà íà êëèåíòèòå è íà ðàçðàáîòêàòà
íà âúòðåøíè ïðîöåäóðè, ñèíõðîíèçèðàùè
ïðîöåñèòå íà äðóæåñòâîòî êúì î÷àêâàíèÿòà íà
êëèåíòèòå. Èìà âñå ïî-ÿâíè ñâèäåòåëñòâà, ÷å
èíâåñòèöèèòå â ïîäîáðåíèÿòà íà êà÷åñòâîòî
íà óñëóãàòà ñå îòïëàùàò âúâ ôîðìàòà íà ïîãîëÿìî óäîâëåòâîðåíèå îò ñòðàíà íà
êëèåíòèòå è òÿõíîòî çàäúðæàíå âúïðåêè, ÷å
ïîäîáíî íà äðóãèòå èíâåñòèöèè òóê ñúùî èìà
ìîìåíò, ïðè êîéòî âúçâðúùàåìîñòòà
íàìàëÿâà è ïîëçèòå îò óäîâëåòâîðåíèåòî è
çàäúðæàíåòî íå ñà òîëêîâà àòðàêòèâíè
(Parasuraman et al,1988).
Ìîäåëúò SERVQUAL å áèë ïðåäìåò íà
ìíîãî êðèòèêè, íî âñå îùå øèðîêî ñå èçïîëçâà
â ñâîÿòà ïúðâîíà÷àëíà è ïðåðàáîòåíè ôîðìè.
Åäíà îò êðèòèêèòå å, ÷å êëèåíòèòå ÷åñòî íÿìàò
ÿñíî ôîðìèðàíè î÷àêâàíèÿ è ñëåäîâàòåëíî
ï î ä õ î ä úò í à í å ï î ò â ú ð æ ä å í è å å
íåöåëåñúîáðàçåí. Åäèí îò íåäîñòàòúöèòå íà
òîçè èíñòðóìåíò å, ÷å èçèñêâà ñúáèðàíå íà
îãðîìíî êîëè÷åñòâî äàííè, òúé êàòî
àòðèáóòèòå â ñêàëàòà ñà òâúðäå ãîëÿì áðîé.
Íÿêîè îò òåçè êðèòèöè ñà ðàçðàáîòèëè
àëòåðíàòèâåí ìîäåë, áàçèðàí ñàìî íà
âúçïðèÿòèÿòà çà êà÷åñòâî íà óñëóãàòà, íàðå÷åí
SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992).
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Êîíöåïòóàëíà îñíîâà íà ðàçëè÷íèòå èçìåðèòåëíè èíñòðóìåíòè...
Ìîäåëúò SERVPERF
Åäíè îò íàé-ãîëåìèòå êðèòèöè íà
SERVQUAL ñà èçñëåäîâàòåëèòå Cronin è
Taylor (1992). Òå îñïîðâàò êîíöåïòóàëíàòà
îñíîâà íà SERVQUAL êàòî ÿ ñ÷èòàò çà
ïðîòèâîðå÷àùà íà óäîâëåòâîðåíîñòòà îò
óñëóãàòà. Ñïoðåä òÿõ âêëþ÷âàíåòî â ìîäåëà íà
êîìïîíåíòà î÷àêâàíèÿ å èçëèøíî è âìåñòî
ò î â à å í å î á õ î ä è ì ñ à ì î ê î ì ï î í å í ò úò
âúçïðèåìàíå íà èçïúëíåíèåòî íà óñëóãàòà.
Òå ïðåäëàãàò èíñòðóìåíòà SERVPERF êàòî
îñâåí òåîðåòè÷íà îáîñíîâêà è àðãóìåíòè, òå
îñèãóðÿâàò è åìïèðè÷íî äîêàçàòåëñòâî îò
íÿêîëêî èíäóñòðèè (áàíêè, ñóõî ÷èñòåíå,
áúðçî õðàíåíå è äð.).
Kaòî âàðèàíò íà SERVQUAL-ñêàëàòà è
ñúäúðæàéêè ñàìî êîìïîíåíòà âúçïðèåòî
êà÷åñòâî SERVPERF ñúäúðæà ñàìî 22
àòðèáóòà. Ïî- âèñîêîòî âúçïðèåòî êà÷åñòâî
ïðåäïîëàãà è ïî- âèñîêî êà÷åñòâî íà óñëóãàòà.
Ê à ê ò î ï ð è S E RV Q UA L ô î ð ì ó ë à ò à ç à
ïðåòåãëåíàòà âåðñèÿ íà êà÷åñòâîòî íà óñëóãàòà
ïðè SERVPERF å ïðåäëîæåíà îò Ñronin è
Taylor (1992):
k
SQi = ∑ Iij (Pij)
J=1
kúäåòî Iij å òåãëîòî íà îòäåëíèÿ àòðèáóò j
ñïoðåä ðåñïîíäåíòà i
Î ò ì å ò î ä î ë î ã è ÷ å ñ ê à ãë å ä í à ò î ÷ ê à
SERVPERF ïðåäñòàâëÿâàí ïîäîáðåíèå íà
SERVQUAL. Íå ñàìî, ÷å ñêàëàòà å ïîåôèêàñíà ÷ðåç íàìàëÿâàíå íà áðîÿ íà
èíäèêàòîðèòå íàïîëîâèíà, íî òÿ ñå îêàçà è ïîäîáðà çà îáÿñíåíèå íà ïî- ãîëÿìàòà âàðèàöèÿ
â îáùîòî êà÷åñòâî íà óñëóãàòà èçìåðåíî ÷ðåç
èçïîëçâàíå íà ñêàëà çà 1 êëèåíò. Åìïèðè÷íèòå
èçñëåäâàíèÿ îöåíÿùè âàëèäíîñòòà,
íàäåæäíîñòòà è ìåòîäîëîãè÷íàòà îñíîâà íà
ñêàëèòå çà îöåíêà íà êà÷åñòâîòî íà óñëóãèòå
ñ î ÷ à ò ï ð å ä è ì ñ ò â î í à S E RV P E R F .
Äèàãíîñòè÷íèòå âúçìîæíîñòè íà äâåòå ñêàëè
îáà÷å âñå îùå íå ñà åìïèðè÷íî âåðèôèöèðàíè
ñ èçêëþ÷åíèå íà èçñëåäâàíåòî íà Jain è Gupta
(Jain & Gupta, 2004). Íà îñíîâàòà íà
åìïèðè÷íè äàííè îò èçñëåäâàíå ñ êëèåíòè íà
ðåñòîðàíò çà áúðçî õðàíåíå â Äåëõè ñå ñòèãà äî
è ç â î ä à , ÷ å S E RV P E R F î ñ è ã ó ð ÿ â à ï î êîíâåðãåíòíî îáÿñíåíèå íà êîíñòðóêòà çà
êà÷åñòâî íà óñëóãèòå. Âñè÷êî òîâà îáÿñíÿâà
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

çíà÷èòåëíàòà ïîäêðåïà, êîÿòî ïîëó÷è òîçè
èíñòðóìåíò ïðåç ïîñëåäíèòå 20 ãîäèíè, êàòî
áåøå òåñòâàí è âàëèäèçèðàí â ìíîæåñòâî
èçñëåäâàíèÿ íà ðàçëè÷íè ñôåðè íà óñëóãèòå
(Babakus & Boller, 1992; Bolton & Drew, 1991b;
Boulding et al, 1993; Churchill and Surprenant,
1982; Gotlieb, Grewal & Brown, 1994; Hartline &
Ferrell, 1996). È ìàêàð, ÷å SERVQUAL âñå îùå
èìà ãîëÿìà ïðåäíèíà ïî îòíîøåíèå íà
èçïîëçâàíåòî ñè ñïðÿìî SERVPERF, âñå
ïîâå÷å èçñëåäîâàòåëè çàïî÷âàò äà ïðèëàãàò
òîçè àíàëèòè÷åí èíñòðóìåíò. Â ñúùîòî âðåìå
òåçè èçñëåäâàíèÿ ñî÷àò, ÷å äèàãíîñòè÷íèòå
âúçìîæíîñòè íà òîçè èíñòðóìåíò ñà
ñðàâíèòåëíî ñëàáè ñïðÿìî òåçè íà
SERVQUAL, êîÿòî å ìíîãî ïî- ïðåöèçíà ïðè
äèàãíîñòèêà íà êà÷åñòâîòî ÷ðåç ò.í.
ðàçìèíàâàíèÿ ïðè îöåíêàòà íà êà÷åñòâîòî
íà ðàçëè÷íèòå àòðèáóòè ñïðÿìî âàæíîñòòà,
êîÿòî èì ñå ïðèïèñâà îò ïîòðåáèòåëèòå íà
óñëóãàòà (Jain & Gupta, 2004). À òåçè
äèàãíîñòè÷íè âúçìîæíîñòè ñà âàæíè çà
ïðåäïðèåìàíå íà êîðåêòèâíè äåéñòâèÿ îò
ñòðàíà íà ìåíèäæúðèòå ïðè äåôåêòè â
êà÷åñòâîòî.
Âúçíèêâà âúïðîñúò çà ñðàâíåíèå íà ñêàëèòå
â çàâèñèìîñò îò óäîáñòâîòî èì ïðè ñúáèðàíå
íà äàííè. Ïî ïðèíöèï, êîãàòî ñå ïëàíèðà
èçñëåäâàíå, âèíàãè ñå âçåìà ïîä âíèìàíèå êàê
ùå ñå îòðàçè îáåìà íà àíêåòíàòà êàðòà è
ñêàëèòå âúðõó ïðîöåñà íà ñúáèðàíå íà äàííè.
Îò òàçè ãëåäíà òî÷êà ñêàëàòà, êîÿòî èçìåðâà
äèðåêòíî êà÷åñòâîòî íà óñëóãàòà ò.å
âúçïðèåìàíåòî é å ìíîãî ïî- óäîáíà çà
èçïîëçâàíå, òúé êàòî ïðîöåñà íà ñúáèðàíå íà
èíôîðìàöèÿ å ïî- îáëåê÷åí. Äîêàòî
SERVQUAL, êàêòî è âàðèàíòèòå ñ ïðåòåãëåíè
ñêàëè íà äâàòà èíñòðóìåíòà (SERVQUAL è
SERVPERF) èçèñêâàò äàííè çà, êàêòî çà
âúçïðèåìàíåòî íà êà÷åñòâîòî, òàêà è çà
î÷àêâàíèÿòà è/èëè îöåíåíàòà îò
ïîòðåáèòåëèòå âàæíîñò, òî ñêàëàòà, êîÿòî
èçèñêâà ñàìî îöåíêè íà âúçïðèåòîòî êà÷åñòâî
åñòåñòâåíî å ïî-ëåñíî ïðèëîæèìà. Áðîÿò íà
àòðèáóòèòå, çà êîèòî å íåîáõîäèìà
èíôîðìàöèÿ ïðè SERVPERF å 22, ïðè
SERVQUAL è ïðè âàðèàíòà ìó ñ ïðåòåãëåíà
âàæíîñò íà àòðèáóòèòå è âúçïðèåòîòî èì
êà÷åñòâî, òå ñà 44 è 66, êîåòî óñëîæíÿâà
èçñëåäâàíåòî â ñðàâíåíèå ñúñ SERVPERF. Â
ñúùîòî âðåìå òðÿáâà äà ñå îòáåëåæè, ÷å
ï ð å ò å ãë å í è ò å â å ð ñ è è í à ä â å ò å ñ ê à ë è
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îñèãóðÿâàò ìíîãî ïî- öåííà èíôîðìàöèÿ îò
íåïðåòåãëåíàòà. ×ðåç âúâåæäàíå íà îöåíåíàòà
âàæíîñò íà ðàçëè÷íèòå àòðèáó òè â àíàëèçà
ñå ïîâèøàâà ïîëåçíîñòòà íà ïðåòåãëåíèòå
ñêàëè, çàùîòî òå ïîäïîìàãàò óïðàâëåíñêèòå
ðåøåíèÿ îòíîñíî âúçìîæíîñòèòå çà
ïîäîáðåíèå íà êà÷åñòâîòî íà óñëóãèòå.
Ìîäåëèòå LODGSERV è DINESERV
Ïðåç 1990 ãîäèíà Knuston, Wullaert, Patton
è Yohoyama ðàçðàáîòâàò LODGSERV, çà äà
ïîäîáðÿò áàçèñíèÿ èíñòðóìåíò SERVQUAL çà
íóæäèòå íà ñðåäñòâàòà çà ïîäñëîí Knurstons,
Wullaert, Patton & Yohoyama, 1990). Ñïîðåä
òÿõ îò 5òå îñíîâíè êîìïîíåíòà íà êà÷åñòâîòî
íà óñëóãèòå â õîòåë, íàé-âàæåí å êîìïîíåíòúò
íàäåæäíîñò, ñëåäâàí îò
ãàðàíöèÿ/óâåðåíîñò, îòçèâ÷âîñò,
ìàòåðèàëíè õàðàêòåðèñòèêè/ñðåäà è
ñúïðè÷àñòíîñò. Ïî- êúñíî ñúùèòå àâòîðè
ïîäëàãàò íà àíàëèç è ñàìàòà ñòàòèñòè÷åñêà
ìåòîäîëîãèÿ, ñðàâíÿâàéêè èçïîëçâàíåòî íà
êîíôèðìàòèâíèÿ ôàêòîðåí àíàëèç (CFA)
ñðåùó ñòàíäàðòíèÿ ôàêòîðíèÿ àíàëèç ïðè
òåñòâàíåòî íà èíäåêñà. Ïðåç 1992 ãîäèíà
Steven, Knurtsons, Patton è Thomson èçñëåäâàò
ïîòðåáèòåëñêèòå î÷àêâàíèÿ çà êà÷åñòâîòî íà
óñëóãàòà â íèñêîöåíîâè, ñðåäíîöåíîâè è
ëóêñîçíè õîòåëè. È â òðèòå êàòåãîðèè õîòåëè
ïîòðåáèòåëèòå ïîäðåæäàò 5òå êîìïîíåíòà ïî
âàæíîñò ïî ñúùèÿ íà÷èí. Ïî- êúñíî
èíñòðóìåíòúò å ïðåâåäåí è å íàïðàâåíî
ïèëîòíî òåñòâàíå â îùå 5 ðàçëè÷íè äúðæàâè.
Èíñòðóìåíòúò ðàáîòè äîáðå â 5òå ðàçëè÷íè
ïàçàðà è çàïàçâà âèñîêà ñòåïåí íà âàëèäíîñò è
ïðè 5òå ïèëîòíè òåñòà. Ïðåç 1995 ãîäèíà
Steven, Knurtsons è Patton ðàçðàáîòâàò
DINESERV ñëåä àäàïòèðàíå íà SERVQUAL
êúì ðåñòîðàíòúîðñòâîòî èçïîëçâàéêè îïèòà
ñè îò ðàçðàáîòâàíåòî íà LODGSERV. Steven,
Knutsons and Patton (1995) ïðåäëàãàò òîçè
èíñòðóìåíò çà îöåíêà íà ïîòðåáèòåëñêîòî
âúçïðèåìàíå íà êà÷åñòâîòî íà óñëóãàòà â
ðåñòîðàíòúîðñòâîòî. DINESERV íà ïðàêòèêà
å èíñòðóìåíò ïîëó÷åí îò àäàïòèðàíå è öåëåâî
ïðîìåíÿíå çà ïî- ïðåöèçíî èçìåðâàíå îò
ñòðàíà íà SERVQUAL. DINESERV å âèä
Ëèêúðòîâà ñêàëà ñúäúðæàùà 29 òâúðäåíèÿ â
êîìáèíàöèÿ ñúñ 7-ñòåïåííà ðàíãîâà ñêàëà. Òÿ
å áèëà èçïîëçâàíà, çà äà ñå ïðîâåäàò
ïåðèîäè÷íè ïðîó÷âàíèÿ çà îïðåäåëÿíå íà
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ïðîìåíèòå âúâ âúçïðèåìàíåòî êàòî ðåçóëòàò
îò ïðîìåíèòå â íîðìàòèâíèòå î÷àêâàíèÿ è
ñúîòâåòíî â êà÷åñòâîòî íà äîñòàâÿíàòà óñëóãà.
DINESERV å èçïîëçâàí ìíîãîêðàòíî çà
èçìåðâàíå êà÷åñòâîòî íà óñëóãèòå â
ðåñòîðàíòúîðñêèÿ áèçíåñ, êàêòî â ëóêñîçíè
ðåñòîðàíòè (ïàê òàì,1995), òàêà è â ïîíèñêîêàòåãîðèéíè çàâåäåíèÿ çà õðàíåíå (Kim,
McCahon & Miller, 2000) íî è â ðåñòîðàíòè çà
áúðçî õðàíåíå (Steven, Knurtsons & Patton,
1995; Huang, 2000) êàòî òîâà ñòàâà îñíîâàíèå
D I N E S Å RV ä à ñ å â ú ç ï ð è å ì à î ò
èçñëåäîâàòåëèòå êàòî âàëèäåí è íàäåæäåí
èçñëåäîâàòåëñêè ìîäåë çà èçìåðâàíå
êà÷åñòîâîòî íà óñëóãàòà â
ðåñòîðàíòúîðñòîâîòî.
Êàòî LODGSERV, DINESERV ïîêàçâà
âèñîêà ñòåïåí íà íàäåæäíîñò. Ïðåç 1999
ãîäèíà Wu, Goh, Lin è Chen ïðîâåæäàò
èçñëåäâàíå çà èçìåðâàíå êà÷åñòâîòî íà
óñëóãèòå â êèòàéñêè ðåñòîðàíò ñúñ ñðåäíè
öåíè ÷ðåç èçïîëçâàíå íà DINESERV. Äðóãè 3
àâòîðà Kim, McCahon è Miller (1999)
ïðîâåæäàò èçñëåäâàíå çà âàëèäèçèðàíå íà 5òå
êîìïîíåíòà íà DINESERV â êîðåéñêè
ðåñòîðàíò è çà èçìåðâàíå àí ðàçëèêèòå ìåæäó
î÷àêâàíîòî è âúçïðåòîòî êà÷åñòâî íà óñëóãèòå
íà ðåñòîðàíòà.
Kàêòî ñå âèæäà îò òàáëèöàòà SERVQUAL è
DINESERV ñà ìíîãî ïîäõîäÿùè êàòî áàçà çà
ðàçðàáîòâàíå íà ïðîãðàìè çà Òîòàëíî
óïðàâëåíèå íà êà÷åñòâîòî, êàêòî è çà ðàçëè÷íè
âèäîâå ïðîãðàìè çà ïîâèøàâàíå íà
êëèåíòñêàòà óäîâëåòâîðåíîñò îò êà÷åñòâîòî
íà óñëóãèòå â òóðèçìà, õîòåëèåðñòâîòî è
ðåñòîðàíòúîðñòâîòî. SÅRVPERF ïúê å
èíñòðóìåíò, êîéòî å ïî-ëåñíî ïðèëîæèì,
çàùîòî å ñ ïî- ìàëúê íàáîð îò èíäèêàòîðè,
êîåòî äàâà âúçìîæíîñò çà ïî- ëåñíî
ïðèëàãàíå, íî íàðåä ñ òîâà òîé å ïðèëîæèì è
êîãàòî öåëòà å äà ñå ïðîó÷è êëèåíòñêàòà
óäîâëåòâîðåíîñò îò îáùîòî êà÷åñòâî íà
óñëóãàòà.

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Êîíöåïòóàëíà îñíîâà íà ðàçëè÷íèòå èçìåðèòåëíè èíñòðóìåíòè...
Таблица 1. Измерителни инструменти, индикатори и области на приложение
за нуждите на мениджмънта
Измерителен
инструмент

SERVQUAL

SERVPERF

Индикатори /компоненти и скали

Области на приложение

44 индикатора общо:
22
Разработбване на програми за
индикатора, за които най-напред TQM и краткосрочни програми за
се изследват очакванията на повишаване
на
клиентската
клиентите, а после се изследва и удовлетвореност
възприетото качество на услугата
съобразно същите 22 индикаторав комбинация със 7-степенна
Ликърт скала
29 индикатора в комбинация
Подходяща за изследване на
със 7-степенна рангова/ Ликърт общото качество на услугите на
скала
фирмата;
Подходяща и в случаите,
когато трябва да се направи
сравнително
изследване
на
качеството
на
услугите
в
различни индустрии;

LODGSERV.

DINESERV

29 индикатора в комбинация
Подходящ за разработване на
със 7-степенна рангова/ Ликърт програми за подобряване на
скала
качеството на услугите
в
хотелиерството
29 индикатора в комбинация
Разработбване на програми за
със 7-степенна рангова/ Ликърт TQM в ресторантъорството
скала

Ïðèëîæíè àñïåêòè íà SERVQUAL â
èíäóñòðèÿòà çà ãîñòîïðèåìñòâî
Ùî ñå îòíàñÿ äî ïðèëîæèìîñòòà íà
S E RV Q UA L â ì à ð ê å è ò í ã î â à ò à è
óïðàâëåíñêàòà ïðàêòèêà íà ôèðìèòå â
èíäóñòðèÿòà çà ãîñòîïðèåìñòâî, òî òÿ å
ãîëÿìà, çàùîòî çíàíèÿòà çà 4òå ðàçìèíàâàíèÿ
â êà÷åñòâîòî íà óñëóãàòà (âèæ Ôèã.2) ìîãàò äà
ïîñëóæàò çà ïðîãðàìè è ñòðàòåãèè ÷ðåç
ñëåäíèòå äåéíîñòè:
Ïî îòíîøåíèå íà ðàçìèíàâàíå 1:
ðàçìèíàâàíå ìåæäó î÷àêâàíèÿòà íà
êëèåíòèòå è âúçïðèåìàíåòî èì îò ñòðàíà
íà ìåíèäæìúíòà íà êîìïàíèÿòà
- ïðîâåæäàíå íà ìàðêåòèíãîâî
ïðîó÷âàíå íà î÷àêâàíèÿòà çà êà÷åñòâîòî íà
óñëóãàòà îò ñòðàíà íà êëèåíòèòå;
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

- îáîáùàâàíå íà èíôîðìàöèÿòà îò
ïðåêèÿ êîíòàêò íà ÷îâåøêèÿ ðåñóðñ ðàáîòåù â
ïðÿê êîíòàêò ñ êëèåíòèòå;
- èçâëè÷àíå íà èíôîðìàöèÿ îò îòçèâèòå è
ïðåäëîæåíèÿòà íà êëèåíòèòå â ñîöèàëíèòå
ìðåæè;
- âêëþ÷âàíå íà äàííè çà î÷àêâàíèÿòà â
ðåãèñòðèòå çà êëèåíòèòå, ç àäà áúäàò
îáñëóæâàíè ñ ïî- ãîëÿìà ñòåïåí íà
èíäèâèäóàëèçèðàíå íà óñëóãàòà.
Ïî îòíîøåíèå íà ðàçìèíàâàíå 2:
ðàçìèíàâàíåòî, êîåòî âúçíèêâà êîãàòî
ìåíèäæìúíòúò íà ôèðìàòà íå óñïåå äà
ðàçðàáîòè è ïðèëîæè ñòàíäàðòè çà óñëóãàòà,
óäîâëåòâîðÿâàùè î÷àêâàíèÿòà íà êëèåíòèòå:
- ðàçðàáîòâàíå íà öåëè ïî êà÷åñòâîòî
íà óñëóãàòà.
- îöåíêà íà ïîñòèæèìîñòòà íà
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î÷àêâàíèÿòà íà êëèåíòèòå
- ðàçðàáîòâàíå íà ñòàíäàðòè çà óñëóãàòà
â íàé- êðàòêè ñðîêîâå
- îïèñàíèå è äîêóìåíòèðàíå íà
ñòàíäàðòèòå
- äåéíîñòè ïî ïîëó÷àâàíå íà
èíôîðìàöèÿ îò âúíøíè èçòî÷íèöè, êîãàòî
ëèïñâà ñúîòâåòíàòà êîìïåòåíöèÿ
- àâòîìàòèçèðàíå íà ïðîöåñèòå, êîãàòî å
âúçìîæíî è æåëàòåëíî
Ïî îòíîøåíèå íà ðàçìèíàâàíå 3:
ðàçìèíàâàíåòî ìåæäó ñòàíäàðòèòå çà
êà÷åñòâîòî íà óñëóãàòà è äåéñòâèòåëíî
äîñòàâåíîòî êà÷åñòâî:
- èíâåñòèöèè â ÷îâåøêèÿ ðåñóðñ:
îáó÷åíèå, êâàëèôèêàöèÿ è ïðåêâàëèôèêàöèÿ è
ïî âúçìîæíîñò çàäúðæàíå
- èíâåñòèöèè â íîâè òåõíîëîãèè
- ïðåïðîåêòèðàíå íà ðàáîòíèòå ïðîöåñè
- èçãîòâÿíå íà ïîäðîáíè è ÿñíè
äëúæíîñòíè õàðàêòåðèñòèêè ñ èçìåðèìè
ïîêàçàòåëè çà ðåçóëòàòíîñò
- âúçíàãðàæäàâàíå ïðè îòëè÷íî îêàçàíè
óñëóãè.
Ïî îòíîøåíèå íà ðàçìèíàâàíå 4:
Ðàçìðàçìèíàâàíåòî âúçíèêâà êîãàòî ôèðìàòà
îáåùàå óñëóãà, êîÿòî íå ìîæå äà èçïúëíè:
- Íàñúð÷àâàíå íà êëèåíòèòå äà
îõàðàêòåðèçèðàò îïèòà ñè ïî îòíîøåíèå íà
óñëóãàòà
- Îáó÷àâàíå íà ñëóæèòåëèòå äà íå äàâàò
ïðåêîìåðíè îáåùàíèÿ
- Íàêàçâàíå ñ ãëîáè ñëóæèòåëèòå, êîèòî
äàâàò ïðåêîìåðíè îáåùàíèÿ
- Ïðîâåæäàíå íà ðåêëàìíîèíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ â ñîöèàëíèòå
ìðåæè è äðóãè ìåäèè ñ ðåàëèñòè÷íè îáåùàíèÿ
Èçâîä è çàêëþ÷åíèå
Âúïðåêè ïðîäúëæàâàùèòå äèñêóñèè
î ò í î ñ í î ò î â à , ä à ë è S E RV Q UA L è ë è
SERVPERF å ïî- ïîäõîäÿùèÿò èíñòðóìåíò çà
èçìåðâàíå íà êà÷åñòâîòî íà óñëóãèòå â
èíäóñòðèÿòà çà ãîñòîïðèåìñòâî, áåçñïîðíî è
äâàòà èíñòðóìåíòà ñà èçêëþ÷èòåëíî ïîëåçíè
çà îïåðàöèîíàëèçàöèÿ íà óñëóãèòå â òàçè
èíäóñòðèÿ è çà èçìåðâàíå íà âúçïðèåòîòî
êà÷åñòâî. Îùå ïîâå÷å, ÷å âòîðèÿò ìîäåë å
ìíîãî óäîáåí è çà èçñëåäâàíèÿ íà îáùàòà
óäîâëåòâîðåíîñò îò êà÷åñòâîòî íà óñëóãèòå è
çà ñðàâíåíèÿ ìåæäó äâå ðàçëè÷íè èíäóñòðèè
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çà óñëóãè.
Êàêòî ñòàíà ÿñíî ïî- ãîðå, äâàòà
èíñòðóìåíòà ïî-ãîðå ñà ïî- ñèëíè ïî
îòíîøåíèå íà äèàãíîñòè÷íèòå ñè
âúçìîæíîñòè îò LODGSERV è DINESERV, íî
ïúê ïîñëåäíèòå äâà ìîäåëà ñà ïî- ïðèãîäíè
êúì ñïåöèôèêàöèÿòà íà óñëóãèòå â
õîòåëèåðñòâîòî è ðåñòîðàíòúîðñòâîòî. Êàòî
ñå èìà ïðåäâèä, ÷å êà÷åñòâîòî íà
îáñëóæâàíåòî â èíäóñòðèÿòà çà
ãîñòîïðèåìñòâî â Áúëãàðèÿ íå å íà
äîñòàòú÷íî âèñîêî ðàâíèùå è òîâà âëèÿå
îòðèöàòåëíî âúðõó îáùîòî êà÷åñòâî íà
òóðèñòè÷åñêèÿ ïðîäóêò, áúëãàðñêèòå
õîòåëèåðè è ðåñòîðàíòúîðè òðÿáâà äà
èçïîëçâàò ìíîãî ïî- ÷åñòî òåçè èíñòðóìåíòè
çà èçñëåäâàíå íà êëèåíòñêàòà îöåíêà íà
êà÷åñòâîòî íà óñëóãèòå, íà îñíîâàòà íà êîÿòî
äà ïîäîáðÿâàò ñâîèòå ïðîãðàìè çà óïðàâëåíèå
íà êà÷åñòâîòî è çà ïîâèøàâàíå íà êëèåíòñêàòà
óäîâëåòâîðåíîñò.
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“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ìàðêåòèíãúò - íåîáõîäèì è âúçìîæåí.

Ìàðêåòèíãúò íåîáõîäèì è
âúçìîæåí.
Íåñúñòîÿëàòà ñå
áúëãàðñêà ïðàêòèêà
äîö. ä-ð Ïåí÷î Èâàíîâ
ÓÍÑÑ  Ñîôèÿ
Вече няколко десетилетия / има се предвид
годините след социално-икономическите
промени от 1989г. / българският бизнес, а и не
само той, живее с еуфорията наречена
маркетинг.
Като всяко ново нещо, той е загадъчен и по
тази причина любопитен. Наред с това на него,
по обясними и по не обясними причини се
възлагат големи надежди. Живее се с мисълта,
че използването на маркетига в практиката ще
разреши всички проблеми на организациите
производители. Надеждите, донякъде са
основателни на фона на драматичните промени
на средата, в която съществува бизнесът.
Отправна точка на анализа за все още много
слабата българска практика в маркетинга е
процесът на размяната. Този процес / на пръв
поглед много добре познат / е в основата на
въпроса, как производителят , като страна в
размяната може да достигне до другата страна в
размяната – потребителя.
Въпро сът е о снователен , защото
производителят иска да придобие благото
притежавано от потребителя / това е неговата
платежоспособност /, благо, което е ценност не
за притежателя му, а за производителя.
Естествено този акт на придобиване няма да
с т а н е б е з ко р и с т н о и н е е к в и в а л е н т н о .
Производителят трябва да предложи на
потребителя създаденото и/или притежаваното
от него благо, което е ценност за потребителя.
В този процес наблюдаваме както сблъсък на
интересите на двете страни в размяната, така
също и острата необходимост от съгласуването
на интересите между производителите и
потребителите на тяхната продукция.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Сбъсъкът на интересите между участниците
в сделката е естествено явление, защото всяка
от страните е „затворила“ и владее част от
създадените благата като своя собственост.
Очевидно е, че стремежът ще бъде
притежаваната собственост да се отдаде на
другата страна при най-добри условия, което
безспорно не винаги е в интере с на
получаващата страна.
От друга страна съгласуването на интересите
между страните, участнички в размяната е
необходимото условие този акт да се реализира .
Съгласуването на интересите не е , обаче чисто
механичен процес.То следва определена логика,
коя т о е а д е к в ат н а н а м н ож е с т в о т о
обстоятелства, детерминиращи размяната.
Управленската и в частност маркетинговата
практика поднася пъстра палитра от варианти за
съгласуването на интересите на участниците в
сделката като предпоставка за удовлетворяване
на целите на всяка една от страните.
Може би най-популярната и с най-богата
история е т.н. продажбена или търговска
управленска концепция. Тъй като използването
й в българската практика е мащабно, заслужава
си да си припомним основните й акценти като
л о г и ка з а с ъ гл а су ва н е и н т е р е с и т е н а
производителите и потребителите на тяхната
продукция.
О с н о в н и я т а к ц е н т в ко н ц е п ц и я т а е
уд а р е н и е то , ко е то с е п о с т а вя въ р ху
п р од а жб и т е . То ва п р ед п ол а г а гол я ма
комуникационна активност, дори агресивност
от страна на производителите.
Друга специална характеристика на
п р од а жбе н ат а ко н ц е п ц и я е ф а кт ъ т, ч е
активността на производителите преди и по
време на продажбите е за продукти, които вече
са произведени или внесени. Пита се, кои са
аргументите да се произведе точно този продукт
и да се предложи съпътстващият го сервиз.
Очевидно е, че водеща страна в отношението
производител – потребител е производителят на
продукта. Ролята на потребителите е на на
оценител на продукт а и най-вече на
комуникационнат а активно ст на
производителите, но във всички случаи
потребителят и по-точно неговото поведение е
функция от поведението, решеният а и
действията на производителите.
Само това е достатъчно да се убедим, че
търговската или продажбената управленска
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ко н ц е п ц и я н я м а о б щ о с л о г и к а т а н а
маркетинговата управленска концепция.
Като концепция на управление маркетингът
регламантира други форма и съдържание на
взаимоотношенията между производителите и
потребителите на тяхната продукция.
Маркетинговата управленска концепция е
различна от продажбената, не защото отрича
продажбите, или по-точно усилията в т.ч.
комуникационните усилия, за успешното им
реализиране. Маркетингът като логика търси
отговор и на други въпроси, които имат
отношение и към проблема с ефективните
продажби
Един от тези въпроси е на кого ще се продава
продуктът, т.е. имаме ли решение за целевия
пазар, което очевидно предшества и като
мислене и като действие акта на продажбите.
Или, въпросът за аргументите за решението
какъв продукт да се произвежда и с какъв сервиз
да се предлага.
Маркетинговата концепция за управление не
е с амо по богат а по съдържание от
продажбената. Тя е специална по логиката
заложена в нея: не е логично първо да се
произведе продукт / незнайно по какви
съображения / и след това да се полагат усилия
за неговата продажба. Логично е, първо, да се
разкрие / прогнозира/ потребност, след това да
с е п р о и з в е д е п р о д у к т, а д е к в а т е н н а
потребността и след това да се разработи сервиз
в т.ч. комплекс от комуникационни дейност, с
което продуктът успешно да се позиционира,
като предпоставка за успешни продажби.
Коментарът за логиката на маркетига като
управленска конципция насочва към основните
акценти в нея, които аргументират защо и кога
маркетинговата концепция за управление е
необходима и възможна.
Първият от акцентите е целевият пазар на
п р о и з в о д и т е л и т е . То й о б о с н о в а в а с
н еобходимат а о ст рот а п роблема за
сегментирането на пазарите и избора на целеви
пазар. Необходимостта от тези действия не се
определя само от факта, че отделен
производител няма технико – технологичния и
финансово – икономически потенциал да
задоволява потребно стите на всички
потребители. Все по-малко са примерите на
успешно провеждан масов маркетинг.
Причината за сегментиране на пазара и за
избор на целеви пазар е много по- дълбока. Тя се
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корени в статута на потребителите, който
предопределя поведението на всички
производители, независимо от икономическите
и технологичните им възможности.
Както е известно потребителите са част
микросредата на производителите, при това те
са неконтролиран елемент в тази среда. Това
означава, че конкретният производител няма
потребители по принцип. Върху решенията и
действията на конкретен производител, влияние
оказва точно определена подсъвкупност или
подсъвкупности от потребители, а не пазарът
като цяло т.е. като безлично образувание.
От друга страна потребителите на
продуктите на производителя не мога да бъдат
контролирани от него. Той не може да им
разпореди какво, кога и при какви условия да
купуват. Това се дължи на обстоятелството, че
потребителите, от една страна и
производителите от друга ст рана с а
п р е д с т а в и т е л и н а р а з л и ч н и ф е од и н а
собственост. При това условие възможностите
на производителя се свеждат до това много
добре да идентифицира потребителите си и да
прогнозира потребителското им поведение, в
т.ч. потенциалните им потребности.
Важен акцент в маркетинговата концепция е
платежоспособното търсене. Тази категория е
част от триединството : нужди – потребности –
платежоспособно търсене.
Ядрото в триединството са потребностите, но
поради невъзможно стт а те да получат
количествено изражение, практически значима
е категорията платежоспособно търсене. Това е
така защото платежоспособното търсене по
дефиниция е финансово обезпечена потребност.
Платежоспособното търсене на
потребителите е много по-добър ориентир за
производителите от пот ребно стите.
Потребностите насочват към това с какво те
могат да бъдат задоволени, т.е. насочват към
в и д а н а п р од у кт а . З а р а з л и ка от то ва
платежоспособното търсене има отношение
към цялостната оферта, не само към продукта –
независимо, че той е ядро на маркетинговата
оферта. С други думи платежоспособното
търсене, освен, че по-ясно определя с какво ще
се задоволи потребността /в смисъл, че по-ясно
определя характеристиките на продукта/,
предопределя и условията за това, т.е. отговаря и
на въпроса как ще се задоволи проявилата се
потребност.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Акцент в маркетинговата управленска
концепция е планирането. Да припомним, че
планирането е процес на
съзнателно и
целесъобразно разработване, на система от
дейности от управляващия център, чрез които се
постига количествена и качествена промяна в
съществуващите условия, така че те да се
приведат в състояние да с е по стигнат
поставените отнапред цели.
Ключов проблем тук е процесът на задаване
на целите и в частност на маркетинговите цели
т.е. така нареченото целеполагане. Последните
имат специална позиция в комплекса от
корпоративни цели. Маркетинговите цели не
само отразяват един от аспектите на желаното
от организацията бъдещо състояние. Те правят
това през призмата на защитените интереси на
потребителите.
С други думи ако маркетинговата цел е да се
постигнат определени приходи от продажбите,
с това се заявява не само, че организацията се
стреми към определена позиция в бизнеса, но и
това, че по-високота позицията има смисъл само
а к о с е уд о в л е т в о р я в а т о п р е д е л е н и
потребности. В този смисъл маркетинговата цел
одухотворява и „очовечава“ не само целия
комплекс от корпоративни цели, но също така
цялостната дейност на организацията.
Значими, от практическа гледна точка
проблеми, свър зани с по ст авянето на
маркетинговите цели, са за логиката на която се
подчинява формулирането им и за хоризонта за
които се задават целите.
Що се отнася до логиката на целеполагането,
то задаването на целите може да се извърши в
„чист“ вид, или като се съобрази
обстоятелството „вече постигнати резултати“.
Под „чист вид“ разбираме такава логика и
механизъм на задаването на целите, при които
не се отчита влиянието на свършените факти.
С други думи, ориентир на целите не са досега
извършваните действия и постигнатите
резултати от тях, а представата, кодирана в
директивата - цел, за бъдещото състояние на
организацията.
Естествено тази представа не се гради върху
„въздушни кули“. Тя има своята опора, а също
и детерминанти в бъдещото поведение на
потребителите.
В зависимост от бъдещото им поведение или
по точно казано от бъдещата им покупателна
способност и от умението на мениджърите да я
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

прогнозират, зависи дали формулираните цели
ще са реалистични или ще преминат в сферата
на ненаучната фантастика.
Този подход на целеполагане е в пълно
съответствие с маркетинга като управленска
концепция, защото задавания като цел
финансов резултат и неговите производни са
фукция на задоволени пот ребителски
потребности.
Ако се възприеме другата логика на
целеполагане, т.е. съобразяване с вече
постигнати резултати, самата категория цел
придобива друго значение, предполага поразличен прочит. Целта или комплексът от цели,
изразяват вече не толкова желано състояние,
колкото възможно бъдещо състояние на
организацията. А, както става ясно това
състояние ще бъде добро или не толкова добро,
в зависимост от обстоятелства, проявили се в
предходни периоди.
Затова тази логика на целеполагане може да
се нарече целеполагане с поглед назад и още
логика на предопределените цели.
Обект на управленско решение, свързано с
процеса на целеполагане, е за
продължителността на периода, за който се
задават целите.
Масовата практика е на задаване на цели за
кратки периоди и по-точно с едногодишния
хоризонт. Този подход се отличава е по-голяма
реалистичност на целите и в тази връзка погол я ма в е р оя т н о с т т е д а с е и з п ъ л н я т.
Аргументите в полза на късия хоризонт на
целеполагане са най-малко два. Основният, е
динамично променящата се външна среда,
която може да направи дългосрочните решения
„морално“ остаряли.
Другият аргумент произтича от манталитета
на корпоративния мениджмънт.В рамките на
е д н о г о д и ш н и я х о р и з о н т т р уд н о с е
о съще ствяват драматични промени в
съществуващите т.е. наследени от други
периоди условия на производството.
Очевиден е порокът, който носи в себе си
целеполагането за едногодишен период – липса
на каквато й да било съществена качествена
промяна.
Тази въз можност се съдържа в
целеполагането с по-далечен хоризонт, защото
бъдещото състояние на организацията се
измерва не само с постигнатите резултати,
приходи от продажби, например , но и с
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качеството на условията, с които са постигнати
резултатите. В общият случай, значими
количествени и
качествени изменения в
условията на производството изискват повече
време.
Независимо от хоризонта на целеполагане и
от логиката на която почива този процес,
не съответствие между наличните, вече
създадени възможности и новите цели, винаги
ще съществува. Това е аргументът да се
разработи комплекс от действия, с което се цели
п р о м я н а н а т е к у щ и т е въ з м ож н о с т и и
привеждането им във вид, адекватен на вече
поставените цели. Под комплекс от действия
разбираме набор от взаимно свързани
стратегии и програми, разработвани както за
организацията като цяло, така и за конкретните
бизнес функции, в т.ч. маркетинга.
От горе изложеното, може да се заключи,че
стратегиите и програмите не могат да бъдат цел
на организацията, те са само средство за
постигането на целите. Отбелязваме този факт,
защото много често се декларира, че цел на
организацията е, например разработването на
нови продукти. Всъщност, става дума за
разработване на класиче ска продуктова
стратегия , като част от комплекса маркетингови
ст ратегии. Целт а е друга, например
увеличението на приходите от продажбите, цел,
която може да се постигне с разработването и
използването на други стратегии, при това не
задължително маркетингови.
В този смисъл стратегиите и програмите
можем да наречем градивно – разрушителни
действия. Те са градивни, защото предизвикват
ново състояние на съществуващите условия.А
то може да се постигне само като се разруши
нещо старо, обслужващо други корпоративни
цели.
Важно условие стратегиите и програмите да
изпълнят предназначението си е , те да се
разработват и практикуват като комплекс.
Комплексността им е обективно обусловена и
произтича от комплексния характер на обекта
за който са предназначени.
С т р ат е г и и т е и п р о г р а м и т е , ко и т о
конкретизират стратегиите, свързват вече
изградените условия, от една страна и
корпоративните цели за по-близка и по-далечна
перспектива, от друга страна, имат и още една
специална характеристика.
Факт е, че съществуващите условия са
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даденост и като такива те детерминират
текущите- оперативни действия на
организацията. Наред с това не е
препоръчителна честата смяна на вече
поставените цели. Всяка промяна води до смяна
на фокуса в дейността на организацията. И тук
се проявява голямата роля на стратегиите и
програмите. Те са инструмента, който може да
се подмени изцяло или да се модифицира, така ,
че успешно да се „срещнат миналото с
бъдещето“, да се синхронизират наследените
условия с желаното бъдещо състояние на
организацията.
Извеждането на основните акценти на
маркетинговата управленска концепция, както и
коментарът на продажбената концепция,
насочват къв множеството обективни и
субе кт и в н и п р и ч и н и , п о р а д и ко и то з а
маркетинга на българските организации
говорим в бъдеще време.
Добрата управленска практика показва, че
маркетингът не е случайно явление, нито е
гениално хрумване. Като управленска
концепция той заема мястото на друга
управленска концепция, която вече показва
своята недостатъчност.
Кога и как маркетингът ще се прояви зависи
от редица обективни обстоятелства, три от
ко и т о и м а т о с о б е н о з н ач е н и е . Те с а
п от р е б и т е л и т е и въ зм ож н о с т и т е д а с е
прогнозира тяхното поведение,
конкуриращите производители и технико технологичното и финансово-икономическото
състояние на производителите.
По отношение на първото обстоятелство,
очевидно „естествената“ сегментация не е
достатъчна. Твърде малко в този случай са
идентификационните характеристики на
потребителите, които да изградят сегменти с
относително ясен образ. Сегментационни
променливи като пол, възраст, средно месечен
д оход н а л и ц е и л и д ом а к и н с т в о с а
т радиционни и удобни за практиче ско
използване, но клъстарите които се образуват
не са със значима практическа стойност.
Поведенче ските и психографските
променливи, независимо, че са по-трудни за
използване , носят истинската специфика на
отделния сегмент и придават реален смисъл на
популярната STP концепция. В същност те са и
доказателство, че размяната реализирана по
логиката на маркетинга не е само класически
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ìàðêåòèíãúò - íåîáõîäèì è âúçìîæåí.
икономически акт , също и много дълбок
психологически процес.
Ко н к у р и р а щ и т е п р о и з в о д и т е л и , в
качеството им на елемент на средата са
безспорен фактор на иновационната политика
на производителите. Става дума, обаче за
качествени конкурентни отношения, а не
такива от рода „ павилион № 1, конкурент на
павилион № 2“ Липсата на конкуренти или
утвърждаването на некоректни отношения
между тях от вида на картелни споразумения,
обезсмисмя, в голяма степен опитите на
производителите да диверсифицират
продуктите си, в т.ч. и чрез промяна на
продуктовите линии, или да се разработват
нови пазарни сегменти.
По същество отсъствието на конкуренти, в
голяма степен обезсмисля акта на поставянето
на цели, а чрез това и всички следващи действия
по разаработването на маркетинговите оферти,
насочени към конкретните пазарни сегменти.
Технико – икономическото състояние е от
една страна резултат и от друга страна условие
за прилагането на маркетинговата управленска
концепция.
Не се нуждае от доказателство твърдението,
че икономически слабите организации или
организациите работещи с архаични техника и
технологии, много трудно могат да приложат
модерната маркетингова концепция.
Коментираните обективни обстоятелства,
които правят маркетинга възможен можем да
сравним с щафета, която си препредават
лекоатлетите в щафетните бягания. Ролята на
постове в щафетата заемат различните
управленски концепции.
Всяка управленска концепция се основава на
х а р а к т е р и с т и к и т е н а ко н к у р е н т и т е ,
потребителите и технико–икономическа среда
наследени от предшестващата управленска
концепция. В хода на своя жизнен цикъл
актуалната управленска концепция ги доразвива
в количествен и качествен аспект и с това ги
прави адекватни на следващата управленска
концепция.
В този смисъл, когато правим заключението,
че прилагането на маркетинговата концепция,
в практиката на българските организации e
слабо, то причината е в състоянието на трите
обективни обстоятелства, които я правят
възможна.
За възможността маркетингът да се утвърди
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

като реална практика, при това в пълния си обем,
трябва да се отчете състоянието и на друг,
субективен фактор – нагласата от страна на
мениджмънта на организациите да поставят
дейността си на „релсите „ на маркетинга.
Отчитането и съобразяването с този фактор е
от особено значение, защото тук става дума за
нов начин на мислене и управленски действия.
Да припомним, че на успех , в режима на
маркетинговата концепция, могат да разчитат
тези организации, които не налагат вече
създаден продукт, а полагат усилия да разкрият
потребности на потребителите и разработват
продукт, който им съответства.
Заключение:
У т въ ж д а в а н е т о н а м а р ке т и н г а к ат о
управленска концепция, безспорно е
н е о бход и м о . З а то ва , к р а с н о р еч и во
доказателство са резултатите от дейността на
българските организации. Но тук, не става дума
само за добро желание. Маркетинговата
концепция от необходима може да се превърне
във възможна само когато се създадат
обективните и субективните предпоставки за
нейното практическо реализиране.
Иначе, той ще продължава да бъде или
красива илюзия или съзнателно изграден
параван на управленската безпомощност.
Задачата на мениджмънта се свежда, не само
да „бере плодовете“ на тази изключителна
управленска концепция, но и да доразвива
наследените условия. Така, чрез новото си
количествено и качествено състояние те ще
бъдат солиднат а о снова за ре а лното и
ефективно прилагане на маркетинговата
концепция.
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Ëèíåéíî ñðåùó
íåëèíåéíî ðàçøèðåíèå íà áðàíäàâúçìîæíîñòè è
ðèñêîâå
Äîêòîðàíò Ëèëèÿ Ëîçàíîâà,
ÓÍÑÑ  Ñîôèÿ
I. Âúâåäåíèå
Лансирането на нови продукти отдавна е една
от най-използваните стратегии за бърз растеж на
ком п а н и и т е . С р а з ш и р я ва н е то н а
въ з м ож н о с т и т е з а бъ р з о ко п и р а н е н а
иновациите, достъпът до голямо количество
информация, която може да бъде споделяна за
минути на хиляди километри разстояние,
мобилните устройства, които свързват хората
във всяка точка на света 24/7, тази стратегия
носи все по-голям риск от неуспех. Интернет и
м о б и л н и т е у с т р о й с т ва п р а вя т п ъ тя от
осъзнаването на нуждата до осъществяването на
покупка напълно различен- потребителите имат
налична цялата информация за продуктитепромоционални цени в различните магазини,
ревюта и оценки за продуктите от други
потребители и тя е налична в този конкретен
момент. Компаниите трябва внимателно да
преценяват рисковете преди да предприемат
1
подобна стратегия. В свое изследване през 1990
г. Аакер пише, че между 1977 и 1984 40% от 120
до 175 нови марки, лансирани на пазара, са
разширения на съществуващи такива. През 2005
Simms2 оценява, че процентът им вече е 82%.
Ако в началото на 90-те години статистиките
сочат, че 65-70% от новите продукти оцеляват, то
с течение на времето този процент рязко
намалява. Още през далечната 1991 г. Aaker
посочва, че поради повишаването на разходите
за реклама, необходимостта от заплащане на
1

Balachander, S. and Ghose, S., Journal of Marketing, Vol. 67, No. 1
(Jan., 2003), str. 4-13
Simms, J., 2005, „Make a Name for Yoursellf“, Haymarket Business
Publications Ltd., London, str. 30-32
2
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рафтовото пространство и много други фактори
новите продукти все по-трудно успяват да
оцелеят във високо конкурентната среда. 25
години по-късно компаниите трябва да бъдат
още по-предпазливи, когато пускат на пазара
нови продукти и да вземат единствено
информирани решения за действията си.
II. Èçëîæåíèå
Преди да се премине към изложението, ще
бъде дадено определение на това какво авторът
разбира под понятието марка (бранд)3. Въпреки
многото съвременни тълкувания на това какво
всъщност е марка, простите неща дават повече
смисъл. „Бащата на маркетинга“ Филип Котлър
още през далечната 1984 г. определя марката
като „име, термин, символ или дизайн или
комбинация от тях, която има за цел да отличи
стоките или услугите на един продавач или
група продавачи и да ги отличи от тези на
4
конкурентите.“ Потребителите разпознават и
оценяват на едно емоционално ниво, а не на
базата на символи и имена. За да бъде една марка
успешна трябва не само да се сложи име или
знак върху даден продукт, а трябва да има
някаква добавена стойност, която да посрещне
емоционалните нужди на потребителите.
Добрите марки са тези, които веднага извикват в
с ъ з н а н и е то н а п от р е б и т е л и т е н я ка к ва
асоциация, които се появяват в съзнанието им
при възникването на дадена потребност. Тази
добавена стойност е предизвикана от доверието,
което потребителят има в марката, за нейното
по-добро качество или за това, че тя е по-добра
от конкурентните такива.
1. Ðàçøèðåíèå íà ìàðêàòà
1.1. Ñúùíîñò
5

Според (Park et al. 1986) съществуват три
направления на разширение на марката според
т р и т е в и д а ко н ц е п ц и и з а м а р кат а функционална, символна и базирана на опита.
3

Авторът на статията е наясно със съществуващата разлика
между марка и бранд, но за целите на изследване на посочения
проблем тази разлика се пренебрегва и двете понятия се
разглевдат като взаимозаменяеми.
4
Kotler, P. (1984), „Marketing management, analysis, planning,
implementation, and control“, 5th ed. Englewood Cliff, NJ: Prentice
Hall, str. 482
5
Park, C.W, Jaworski, B.J. and MacInnis D.J. (1986), „Strategic
Brand Concept-Image Management“, Journal of Marketing, 50, str.
135-145.
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Ëèíåéíî ñðåùó íåëèíåéíî ðàçøèðåíèå íà áðàíäà-âúçìîæíîñòè...
При първат а с е задоволяват âúíøíî
ãåíåðèðàíè ïîòðåáèòåëñêè íóæäè, при втората
става въпрос за задоволяване на нужди на
индивида, свързани с принадлежността към
някаква група (обикновено тук се отнасят
ïðåñòèæíèòå ìàðêè, които потребителите
използват, за да се асоциират като част от
някаква общество- хората, които носят чанта
Furla се смятат за изключително богати; тези,
които карат Bentley са обособени в едно
различно общество и т.н.) и не на последно
място са тези, които се áàçèðàò íà îïèòà- те се
свързват с вътрешно генерирани нужди на
индивидна от стимул и/или разнообразие,
породени на базата на неговия собствен опит. От
трите посочени категории най- изучавани са
функционалните и символните маркови
концепции и тяхното влияние при разширение
на марката. В две изследвания- Park и колектив
6
7
1991 , Monga и John 2010 е доказано, че марки с
по-абстрактни концепции (например престиж)
могат да бъдат разширени в по-далечни
продуктови категории в сравнение с марките,
ко и то и мат ко н к р е т н а ко н ц е п ц и я
( фу н к ц и о н а л н а ) , з а щ ото а б с т р а кт н и т е
асоциации са валидни за по-голям набор от
продуктови категории. Първите изследвания в
областта на разширението на марката доказват и
подкрепят интуитивната гледна точка, че
разширеният а на маркат а в бли зки до
съществуващата продуктова категория са едни
от най-успешните такива (Aaker и Keller8; Boush
и Loken9). На практика може да се твърди, че
връзката между успеха на разширението и
близостта в продуктовите категории е в
о сновата на определяне успеха на
разширението. Близо стта/ сходството в
продуктовите категории се отнася до една или
близки осезаеми черти или свойства, начин или
ситуации на употреба и удовлетворение от

продуктите в две различни продуктови
категории. Затова се приема, че разширението в
различни продуктови категории не е особено
ефективно стратегическо решение и към него
трябва да се подходи с особено внимание. В
10
последващите изследвания (Park и колеткив ;
11
12
Broniarcsyk и Alba ; Lane ) се излиза извън
границите на чисто продуктовите сходства, а се
разглеждат сходства по отношение на типични
черти на марката, сходство по отношение на
концепцият а или сходни маркетингови
п р а к т и к и . И л и п о д р у г н ач и н к а з а н о
несъответстващите разширения на марката (от
гледна точна на продуктовата категория) не се
заклеймяват като неуспешни.
1.2. Âèäîâå ðàçøèðåíèÿ íà ìàðêàòà
Благодарение на множество проведени
проучвания, а и на базата на опита, става ясно, че
р а з ш и р я ва н е то н а м а р кат а е н ач и н з а
намаляването на риска, който съпътства
въвеждането на нови продукти на пазара.
Теорията е обособила разширяването на
марката в няколко направления като основните
разграничителни критерии са това дали новите
продукти са от категории, в които марката вече
присъства, дали новите продукти са в същия или
в различен ценови клас. Първи въвели това
обособяване на различните типове разширение
на марката са Aaker и Keller, 1992 г.13
А) Когато една вече съществуваща марка
въвежда продукти на пазара в продуктова
категория, в която тя вече има други продукти,
тогава ст ава въпро с за разширение на
продуктовата линия (Line extension);
Б) Когато категорията е нова за марката,
тогава става въпрос за разширение на марката
(Brand extension);
В) Когато марката лансира нови продукти в
същия ценови клас и качество, в които тя вече е

6

Park, Whan C., Sandra Milberg, and Robert Lawson (1991),
“Evaluation of Brand Extensions: The Role of Product Feature
Similarity and Brand Concept Consistency,” Journal of Consumer
Research 18,: str. 185-193.
7
Monga, Alokparna B. and Deborah R. John (2010), “What Makes
Brands Elastic? The Influence of Brand Concept and Styles of
Thinking on Brand Extension Evaluation,” Journal of Marketing 74,:
str. 80-92.
8
Aaker, David., and Kevin Lane Keller (1990), “Consumer
evaluations of brand extensions,” Journal of Marketing, 54 (January),
str. 27-41.
9
Boush, David M. and Loken, Barbara (1991), “A Process Tracing
Study of Brand Extension Evaluation”, Journal of Marketing
Research, 28 (February),str. 16-28
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10
Park, Whan C., Sandra Milberg, and Robert Lawson (1991),
“Evaluation of Brand Extensions: The Role of Product Feature
Similarity and Brand Concept Consistency,” Journal of Consumer
Research 18,:str. 185-193.
11
Broniarczyk, Susan M. and Joseph W. Alba (1994), “The
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предст авена, тогава ст ава въпро с за
хоризонтално разширение;
Г) Kогато новите продукти са по-ниско или
по-високо ценово позиционирани, тогава имаме
вертикално разширение на марката.
Причините за това компаниите да залагат все
повече на разширяването на компанията на база
на разширение на марката са много, като може
би най-важното е използването на вече
създадения имидж и познатост на марката. В
последващото изложение ще бъдат разгледани
всички плюсове и минуси на първите два типа
разширение на марката- линейно и нелинейно
(line vs brand extension). Ще бъдат очертани и
факторите, които биха могли да подскажат кога
ед н ат а и л и д ру г ат а с т р ат е г и я д а бъ д е
предпочетена, като не е задължително двете
стратегии да бъдат противопоставени – на
практика проблемът трябва да бъде формулиран
„линейно и/или нелинейно разширение на
марката“. Съще ствуват и случаи, които
предполагат еднакво успешни и линейно, и
нелинейно разширение. Стратегиите ще бъдат
разгледани от позициите на трите основни
направления, от които зависи дали новият
продукт ще бъде успешен или не- от позициите
на марката, от позициите на самия продукт и не
на последно място от потребяващия продуктакрайният клиент.
2. Ðà ç ø è ð å í è å í à ì à ð ê à ò a ( b r a n d
extension).
2.1. Ñúùíîñò. Kapferer 1 4 разграничава
разширението на марката в 3 групи (ще бъдат
приведени и конкретните примери, които той
дава, за да се илюстрира мнението му): 1)
продукти, които представляват съществуващ
продукт в нова апликационна форма (например
NIVEA лансира своите лосиони за тяло под
формата на спрей); 2) продуктът се предлага в
различен размер, каквито например с а
фамилните опаковки (например NIVEA
лосионите в еднолитрова опаковка); и 3)
продукти с различен аромат или вкус (например
NIVEA лансира слънцезащитен лосион за тяло).
Въпреки че авторът на статията не споделя
виждането на Kapferer и смята, че всички те
спадат по-скоро към линейното разширение на
марката, е хубаво да бъдат изложени различните
14
Kapferer Jean-Noël (2001), “The new strategic brand
management-Creating and sustaining brand equity long term”,
Kogan page, str. 304-309
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гледни точки за това какво точно представлява
разширението на марката.
Други автори, които също разглеждат
проблемите за разширението на марката, са
Aaker и Keller. Те от своя страна ги разделят на
разширение на продуктовата линия (Line
extension) и разширение на марката (brand
15
extension). През 1996 г. Aaker описва 4
стратегии за разширение на марката от гледна
точка на компаниите:
А) Разширение на продуктовата линия, при
което се въвеждат нови продукти в същия
продуктов клас- например нови аромати, нови
ц ве то ве , н о в и р а зм е р и н а о п а ко в кат а ,
нови/допълнителни съставки и т.н. Такива
примери са много (нека да продължим
подадените от Kapferer примери с козметичната
марка NIVEA- нов душ гел с аромат на мед и
мляко, нов душ гел в тъмно синя опаковка в
сравнение със съществуващите бели такива,
нова 500 / 750 мл опаковка, нов душ гел с
екстракт от лайка за чувствителна кожа, др.всички те са разширения на продуктовата
линия);
Б) Разширение на марката вертикално в
съществуващ продуктов клас- лансирането на
продукти в един и същ продуктов клас, но с
различна цена, качество или и двете или просто
под различно позициониране. Типичен пример е
компанията P&G, която има различни видове
пасти за зъби и прахове за пране, попадащи в
различни ценови класове;
В) Комбиниране на съществуваща марка с
марката на друга компания (известно още като
ко-брандиране) – такъв пример съществува при
мобилните телефони- Sony-Ericsson, и др.;
Г) Разширение на марката чрез навлизане в
напълно нова категория, в която до този момент
тя не е била представена- Samsung
първоначално са само марка за мобилни
т е л е ф о н и , в п о с л е д с т в и е с е п оя в я в ат
телевизори, перални и др. домакински уреди.
Както става ясно от приведените по-горе
примери от съществуващата теория, няма
единно разбиране за това какво всъщност е
разширение на марката. Това, което ще бъде
прието и ще се разбира за разшитение на
ма р кат а в п о с л ед ва щ ото и з л оже н и е , е
единствено ðàçøèðåíèåòî íà ìàðêàòà â íîâè
15

Aaker D.A. (1996). “Measuring brand equity across products and
markets”. California Management Review; 38(3), str. 102–120
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Ëèíåéíî ñðåùó íåëèíåéíî ðàçøèðåíèå íà áðàíäà-âúçìîæíîñòè...
ïðîäóêòîâè êàòåãîðèè, â êîèòî äî òîçè ìîìåíò
òÿ íå å ïðèñúñòâàëà. Например навлизането на
NIVEA от категорията универсален крем за тяло
в категорията дезодоранти или шампоани за
коса, навлизането на Nestle от шоколадите в
бизнеса с кафето и в този със сладоледите;
навлизането на Astera от пастите за зъби в
категорията четки за зъби и вода за уста.
2.2. Ïðåäèìñòâà íà ðàçøèðåíèåòî íà
ìàðêàòà. В своя публикация Taylor (2004)16
пише, че според наскорошно изследване 80 % от
м а р к е т и н г д и р е к т о р и т е з а я в я в а т, ч е
разширението на марката ще бъде основният
начин на лансиране на иновации в следващите 23 години. „Всички тези мениджъри със завист
наблюдават успеха на уникални разширения на
марката и си мислят: „И аз трябва да имам това,
ко е т о д р у г и т е и м а т ! “ - т о в а о б я с н я в а
ориентацията на компаниите предимно към
разширенията на марката. В следващите
страници ще бъдат разгледани îñíîâíèòå
ïðåä èì ñò âà при използването на вече
съществуваща марка при навлизането в нова
продуктова категория:
1) Äîâåðèå îò ñòðàíà íà ïîòðåáèòåëèòå.
Според Jay Walker-Smith от Yankelovich
Consumer Research 1 7 „през 70-те години
потребителите са били изложени на около 500
рекламни съобщения на ден, докато в наши дни
те са 5000“ (разбира се тук се включва всеки
е т и ке т н а п от р е б и т е л с ка с то ка , ко й то
потребителите виждат в супермаркета, всеки
получен мейл, всеки видян банер в Интернет и
др.). Човешкият мозък няма способността, а и
времето да обработи цялата тази информация (а
и не е необходимо). С течение на времето
потребителите се научават да си създават
мнение за различните марки на базата на личния
си опит с тях, на база споделеното мнение от
страна на други потребители (чиято позиция е
важна за тях- лидери на общественото мнение)
или по някаква друга причина. Това им дава
някаква сигурност при правенето на избор дали
да закупят новия продукт на пазара или не. Ако
те имат доверие на даденат а марка,
вероятността да закупят новия продукт от тази
марка значително се увеличава.
16
Taylor, David (2004), „Brand Stretch: Why 1 in 2 Extensions Fail,
and How to Beat the Odds“. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, str.
15
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2) Ïîòðåáèòåëñêî çíàíèå. Както бе
обяснено в предишната точка, с напредъка на
света, развитието на технологиите и т.н.
потребителите вече не могат да имат познания за
всяка област от заобикалящата среда (каквато е
била ситуацията в миналото). Съществува
огромно количество информация, която те
нямат времето, а и желанието да разучат. Още
повече, че по следното (обучението на
потребителите) струва на компаниите доста
скъпо. Те трябва да предвидят значителен
човешки ресурс (тъй като той изгражда найдобра представа в потребителите), за да
„обяснят“ какво точно представлява новия
продукт (разбира се колкото по-голямо е
равнището на новост, толкова повече обучение е
необходимо). Когато обаче продуктът и марката
са вече съществуващи на пазара, потребителите
имат склонността да пренесят знанията и
мнението, което имат за марката, върху новия
п р од у кт. Н ап р и м е р п р и н а вл и з а н е то в
категорията на дезодорантите NIVEA ще
разчита на това, че потребителите я смятат за
каче ствена немска марка, с традиции в
производството, добро съотношение качествоцена и те автоматично могат да пренесат тези
свойства върху новите категория, в която
марката навлиза- дезодоранти. Така компанията
ще има възможност да се съсредоточи върху
това да „обучи“ потребителите си за някои нови,
непознати за марката качества, но които ще
отличат де зодорантите й от те зи на
конкурентите. Така тя ще спести време, средства
и най-вече ще може да позиционира най- точно
новата категория в съзнанието на
потребителите.
С п о р е д Ta u b e r , ко й т о и з у ч а в а 2 7 6
18
разширения на различни марки , съществуват
няколко основни направления, в които марката
може да предизвика асоциации у потребителя (и
той да ги пренесе върху разширението). За да се
случи това, новият продукт трябва да е :
· Същият продукт, но в различна формаСладоледено блокче Mars;
· С отличителен вкус, съставка или
съставна част- шоколад Милка с бисквитка
Oreo;
· Придружаващ употребата продукт- четка
за зъби Aquafresh или сметана за кафе;
18

Tauber, E.M. (1981), “Brand franchise extension: new product
benefits from existing brand names”, Business Horizons, Vol. 24 No.
2, str. 36-41.
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· С дългогодишен опит и традициясамобръсначки Bic (опит в правенето на евтини
продукти за еднократна употреба);
· Полза, черт а или каче ство- Dove
шампоан (мек и подхранващ като
първоизточника- крем сапуна Dove);
Една от най- ценните асоциации, които
първоначалната марка може да предизвика в
потребителите, е асоциацията за качество. Тя е
една от сигурните предпоставки за успеха на
новолансирания продукт. Благодарение на едно
изследване на Aaker и Keller (изучават 18
възможни разширения на 6 марки)19 става ясно,
че възприеманото качество на дадена марка в
оригиналния контекст (или за категорията, в
която тя е създадена) е до голяма степен
определяща за това по какъв начин ще бъде
възприето и разширението. Но това само при
положение, че съществува нещо общо между
първоначалния продукт и разширението.
20
3) Aaker и Keller подчертават като едно
голямо предимство на използването на вече
съществуваща марка при навлизането в нова
категория намаляването на разходите по
въвеждане на новия продукт и най-вече
íàìàëÿâàíå íà ðàçõîäèòå çà ðåêëàìà. Това не е
никак маловажно, защото разходите за реклама
средно в сектора на бързооборотните стоки е
около 20-25% (разбира се този процент варира за
различните с ектори). Нама ляването на
разходите за реклама не само ще подобри
финансовото състояние на дадена компания в
настоящия момент, но ще освободи и средства
н а п р и м е р з а н ау ч н о - и з с л е д о в а т е л с к и
проучвания, които са един от основните фактори
за генериране на дълго срочен успех за
компанията. Чрез намаляване на разходите за
реклама на нови продукти в съществуващи на
пазара категории компанията би могла да
пренасочи тези средства към рекламата на
такива, при които продуктите са нови не само за
компанията, но и за целия пазар. Те по
п од р а з б и р а н е п р е д п о л а г ат п о - го л е м и
инвестиции в реклама (най-вече обучителна
такава, за да се привлекат новаторите към тях).

19
Aaker, David., and Kevin Lane Keller (1990), “Consumer
evaluations of brand extensions,” Journal of Marketing, 54 (January),
str. 27-41
20
Aaker, David., and Kevin Lane Keller (1990), “Consumer
evaluations of brand extensions,” Journal of Marketing, 54 (January),
str. 27-41
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4) Ïîäîáðÿâàíå âèäèìîñòòà íà ìàðêàòà.
21
Според Aaker лансирането на нови продукти в
нова за компанията продуктова категория ще
д о п р и н е с е з н ач и т е л н о з а п од о б р я ва н е
видимо стт а на маркат а. В началото на
изложението бе посочено, че особено в сектора
на бързооборотните стоки конкуренцията е
изключително силна и потребителите са
изправени пред избора от хиляди различни
марки. Колкото по-често потребителите виждат
дадена марка на рафтовете в магазина или в
различните медии, толкова по-трайно тя започва
да се настанява в тяхното съзнание. Дори и
първоначално те да не я свързват с някакъв
конкретен имидж, най-малкото тя предизвиква
тяхното внимание (attention като първата стъпка
от модела на потребителско поведение AIDA).
Едва когато марката предизвика вниманието на
даден потребител, тогава се създава
предпоставка за проява на интерес към
опитването/ тестването й, желание за покука и
накрая осъществяването на такaва. Друг
елемент, който показва необходимостта от
осигуряване на видимост на марката, се доказва
чрез възникването на т.нар. категориен
мениджмънт. Той се занимава с предписания за
това как точно да бъдат подредени марките/
продуктите в магазините с цел по-атрактивното
им представяне за потребителите. Наличието на
вертикални или хоризонтални блокове,
предпочитането на нивото на очите като найатрактивно място на рафта, това са само едни от
многото предписания за създаване на по-добра
видимост за дадена марка. Разбира се дори една
марка да е спазила всички тези предписания, ако
тя заема само една категория, която нашия
потребител на потребява, възможно е тя да
остане неизвестна за него. Представянето на
маркат а в много категории значително
увеличава шанса за това тя да бъде забелязана от
крайния потребител.
5) Както почти всяко нещо в природата, така
и ìàðêèòå èìàò ñâîé æèâîò.
Продължителността на живот при тях зависи от
начина, по който са управлявани – продуктовите
категории се развиват (боите за коса в миналото
са използвани за различни цели, което е
предполагало различни цветове, съставки и
т.н.), едни изчезват с времето, а други се
21
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Ëèíåéíî ñðåùó íåëèíåéíî ðàçøèðåíèå íà áðàíäà-âúçìîæíîñòè...
п оя вя ват ( н ап р и м е р н о в о п оя в и л ат а с е
тенденция в бирения бизне с- бирените
миксове). Присъствието в повече категории не
само позволява на компанията да минимизира
риска (тъй като тя диверсифицира своето
портфолио и потребители и по този начин
хеджира риска от неуспех), но и чре з
навлизането в нови категории се дава тласък на
марката. Тя има новина, която да сподели на
широката общественост, нещо, с което да
предизвика интерес и в потребителите, и в
медиите, което отново води до минимизиране на
разходите за реклама и обучение (по посока на
създаване на buzz за самия продукт, както и
генериране на безплатен ПР). Марката отново
„насочва прожекторите“ към себе си. Според
Supphellen и колектив новият продукт може
дори да даде нов тласък на т.нар. flagship
п р о д у к т 2 2 - и л и п р о д у к т ъ т, с к о й т о
потребителите основно свързват марката.
Пазарните данни за продажбите показват, че при
лансирането нов продукт за след бръснене с
марка NIVEA Men, продажбите на найизвестната мъжка серия NIVEA Men Sensitive
имат най-голямо покачване (въпреки че се
подкрепя новата мъжка серия).
6) Чрез навлизането в нови продуктови
категории на съществуващи марки ñå ïîâèøàâà
ïîïóëÿðíîñòòà íà ìàðêàòà. Това следва и от
споменатото в предишните абзаци.
Вероятността една марка да бъде забелязана се
увеличава пропорционално с нарастването на
броя категории, в които тя присъстваблагодарение на физическото си присъствие на
рафтовото пространство, но и благодарение на
рекламите. Големите (т.нар. umbrella марки)
непрекъснато имат кампании в различните
медии. Името на NIVEA се чува непрекъснато от
телевизионния екран, среща се навсякъде в
онлайн медиите или се вижда при разходка в
моловете- марката всъщност рекламира една от
многото категории, в които е представена (грижа
за лицето, продукти за след бръснене за мъжете,
бебешки продукти, слънцезащитни продукти),
но в крайна сметка потребителят забелязва
предимно марката NIVEA.
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7) Aaker разглежда разширението на
23
марката êàòî îòáðàíèòåëíà ñòðàòåãèÿ. В една
от п р ед и ш н и т е точ к и бе п о с оч е н о , ч е
присъствието в различни категории е средство
за диверсифициране и съответно минимизиране
на риска и хеджиране на позициите на
компанията. Когато марката присъства само в
една продуктова категория, то тя е на 100%
зависима от нея. Ако нещо се случи с тази
категория и компанията не е достатъчно бърза в
своите реакции (за да се преориентира навреме),
това може да има фатален край за цялата
компания. Христоматиен е примерът с марката
Polaroid.
8) С развитието на т.нар. модерна търговия
(големите вериги супермаркети, хипермаркети,
магазини от типа cash&carry, дрогериите и др.)
производителите се изправят пред следното
предизвикателство- как да убедят тези вериги
(или по-скоро buyer-ите им) да поместят техните
продукти на рафтовете в магазина (разбира се
след това съществуват и едни не малки такси за
листване на нови продукти, които в много
случаи изобщо обезсмислят лансирането им,
тъй като тези такси понякога са непосилно
високи). Когато един нов продукт е носител на
съществуваща марка, веригите магазини са посклонни да се съгласят да го изложат на
рафтовете си, тъй като очакванията им са, че
потребителите по-лесно ще приемат този нов
продукт. Така дори рискът, който те поемат
(въпреки че този риск частично се покрива от
наличието на тази входна, листинг такса),
допълнително се минимизира- те могат да
реализират загуби от това, че са изложили един
по-малко продаваем продукт в сравнение с това,
което биха могли да спечелят при вкарването на
един обещаващ продукт в своя асортимент. И за
двете страни- и за производителя, и за
търговската верига, очевидно е по-печелившо
новият продукт да е носител на съществуваща
марка.
9) Разширенията на марката могат да
допринесат за ïîäîáðÿâàíå èìèäæà íà
ìàðêàòà ìàéêà (т. нар. parent brand). Едно от
най-важните предимства при лансирането на
нов продукт от вече съществуваща марка, е, че
той може да се възползва от вече изградения
имидж за тази марка. Обратното е валидно с
23
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пълна сила- новият продукт може да допринесе
за добавянето на нови асоциации към имиджа на
марката, както и за затвърдяването на силата на
24
марката . Също така чрез тази стратегия
потребителите на новия продукт могат да бъдат
убедени да започнат да потребяват други
продукти на марката (тези категории, в които
25
марката вече е била представена) . Т.е.
съществува наличие на двупосочно пренасяне
на имидж- от продукта към марката майка и
обратното (чиято степен и сила зависи от
различни фактори, които ще бъдат разгледани
по-нататък в разработката).
10) Според Jun новите продукти, носители
на съществуваща марка могат да ïîâèøàò
ñòîéíîñòòà íà òàçè ìàðêà. 26 Въпросът за
стойността на марката е изключително обяирен,
тъй като същесвуват различни начини за
нейното измерване. Тъй като този въпрос не е
обект на настоящата статия, той няма да бъде
разглевдан в дълбочина.
11) В теорията вече съществуват редица
автори и проучвания, които доказват, че при
наличието на марка, потребителите всъщност
заплащат в голяма степен не стойността на
продукта, а присъствието на утвърдена марка
върху него. Марката за тях е символ на някакви
асоциации, гаранция за качество. В тази връзка
чрез лансирането на нов продукт под вече
съществуваща марка, производителите биха
могли да поискат по-висока цена.27 Т.е. можем да
се говори за ïðåìèàëíî öåíîîáðàçóâàíå. В
цената на новия продукт освен всички разходи
за научна и развойна дейност, за материалите,
които се влагат при производството на продукта,
до таксата за листването на продукта в големите
вериги, производителят си калкулира и някакъв
процент за поставянето на вече утвърдената
марка. Тя ще бъде неговата гаранция за
наличието на определени качества, с които е
известна марката майка. Именно разликата
24
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м е ж д у ц е н ат а н а п р од у кт, ко й то н о с и
определена марка, и тази на продукт без наличие
на някаква марка е тази премиална цена. В
повечето случай с колкото по-високо качество и
утвърден имидж се познава дадена марка,
толкова по-висока е тази премия и съответно поскъп крайният продукт.
12) При въвеждането на нови продукти
първите, които ги тестват са новаторите. От
тяхното мнение понякога зависи и в голяма
степен цялостния успех на продукта. Ако
готовите да тестват продукта са прекалено
малко, компанията ще бъде изправена пред
предизвикателството да похарчи още много
средства, за да популяризира своя продукт.
Според Martinez и Pina лансирането на нови
продукти под съществуваща марка óâåëè÷àâà
ïîòðåáèòåëñêîòî ïðèåìàíå на тези продукти.28
Най- вече това се обуславя от факта, че повече
хора (новатори) са склонни да тестват продукта,
с което автоматично се повишава и вероятността
продуктът да има повече последователи в кратък
период (без да се изисква влагането на
допълнителни средства за реклама на продукта
и обучение на потребителите).
13) В своята книга „Brand extensions: the
Good, the Bad и the Ugly” Aaker разглежда
поставянето на позната марка върху един нов
продукт като ñðåäñòâî çà íàñúð÷àâàíå íà
òåñòâàíåòî. Марковото название придава
достоверност за новия продукт. Доказателство
за това са и многото слепи тестове на продукти в
различни категории, при които потребителите
оценяват много по-високо дадени продукти до
момента, в който те разберат, че са носители на
определена марка (по време на слепия тест те
обикновено дават по-високи оценки за качество
на другата марка).
14) Използването на разширение на марката
открива íîâè âúçìîæíîñòè çà ïî-íàòàòúøíî
ðàçøèðåíèå íà ìàðêàòà. Вече беше описано, че
разширеният а не с амо затвърждават
съществуващия имидж на марката майка, но
имат и свойството да добавят нови асоциации. С
течение на времето компанията би могла да
разшири допълнително марката като лансира
продукти, за които новите асоциации са особено
подходящи. Затова е много важно внимателно да
се помисли преди вземането на решение за
28
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Ëèíåéíî ñðåùó íåëèíåéíî ðàçøèðåíèå íà áðàíäà-âúçìîæíîñòè...
първото разширение на марката- то може да
открие много нови възможности, но пък може да
се окаже причина за пропускането на много
такива.
От всичко казано до момента става ясно, че
вземането на решение дали компанията да се
развива чрез разширение на марката е сложен
процес, който носи сериозни стратегически
последствия. Едно такова решение може да
определи посоката на бъдещото развитие на
компанията. Също така то поставя в рискова
ситуация основен и много важен актив за
компанията, какъвто е марката. С вземането на
решение за разширение на марката компанията
пропуска възможността за създаване на друга
марка с уникални асоциации и възможности за
растеж. Затова вземането на подобно решение
изисква задълбочен анализ не с амо на
краткосрочните, но и на дългосрочните
последствия от него. Предстои да бъдат описани
и рисковете, които сратегията за разширението
на марката носи за компанията.
2.3. Ð è ñ êî â å ï ð è ð à ç ø è ð ÿ â à í å òî í à
ìàðêàòà. Разширенията могат да бъдат доста
по-безрисково начинание в сравнение с
лансирането на напълно нови марки. Въпреки
това статистиката е не чак толкова положителнаедва половината от разширенията оцеляват след
29
третата година. Отново Taylor оприличава
осъществяването на разширение на залагането
на черно при игра на рулетка30. Защо при толкова
много предимства, които разширението носи за
компанията и които бяха изброени по-горе,
голяма част от тях завършват с неуспех?
Основният недостатък според Taylor се крие в
това, че компанията се стреми не да отговори на
нуждите на своите потребители, а по-скоро на
своите нужди. Той въвежда термина 'brand ego
tripping': компанията надценява своите
възможности като подценява
предизвикателството от създаването на
наистина привлекателно и стойностно за
потребителите разширение на марката. И както
Al Ries казва: „Компаниите се влюбват в себе си
и непрекъснато търсят начини да се възползват
от своите предполагаемо мощни марки“. 'Brand
ego tripping' кара компаниите да забравят откъде
са тръгнали, кое/какво ги е направило известни,

да загубят представа кое ги отличава от
конкурентите, кое ги прави релевантни на
потребителските очаквания и им дава стойност.
Те с е ф о ку с и р ат н е въ р ху то ва , ко е то
потребителите търсят, а по-скоро върху
собствените си потребности от развитие на
бизнеса. Ето и в детайли кои са основните
рискове при приложението на стратегията за
разширение на марката.
1) Един от първите недостатъци или
рисковете е ðàçâîäíÿâàíå/ ðàçñåéâàíå íà
èìèäæà íà ìàðêàòà. При описанието на
предимствата на стратегията на разширение на
маркат а неведнъж бе споменато, че
предимството е в това новият продукт да може
да се възползва от вече утвърдения имидж на
марката. Разбира се посоката не е само
еднопосочна- така както марката влияе върху
разширението, така и то оказва влияние върху
нея. И ако това влияние е много силно и е
насочено в негативна посока, може да се окаже
пагубно за цялата компания. Разбира се
съществуват някои предпоставки този риск да се
п р о я в и , к ат о н а п р и м е р н а л и ч и е т о н а
съвместимост и близост между първоначалния
продукт и разширението. Преди години Sony
Ericsson имаха някои модели телефони, които
не бяха много успешни и предизвикаха сериозно
недоверие в потребителите за бъдещите техни
разработки и инициативи. Със сигурност за
компанията е струвало скъпо да възвърне
имиджа си на иновативна компания за
електроника.
Отново в книгата си „Brand extensions: the
Good, the Bad и the Ugly” Aaker посочва като
риск възможността от промяна на имиджа на
маркат а в следствие лансирането на
р а з ш и р е н и е 3 1 . То й ка з в а , ч е п о н я ко г а
разширението може да добави някои деликатни,
а понякога и не толкова деликатни асоциации,
които да накърнят имиджа на разширението.
По-лошото е, че разширението може да успее
или най-малкото да не се провали, но да накърни
марката майка, като отслаби съществуващите
асоциации или добави нежелани такива. С това
неправилно взетото решение за разширение на
марката може да има пагубни последствия за
стратегическото развитие на компанията.
Опасността от промяна на съществуващ
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имидж/асоциации е най-голяма при
генеричните продукти- като Xerox, Pampers,
които с течение на времето са станали
нарицателни за цялата категория. Навлизането в
нови категории „разводнява“ асоциациите и
рискува да накърни този актив. Важно е тук да се
направи разграничение между добавянето на
нови асоциации и отслабването на
съществуващите такива. Това дали новите
а с о ц и а ц и и и мат д о б а ве н а с то й н о с т з а
съществуващата категория или марка зависи от
с и л ат а н а п ъ р в о н ач а л н и т е а с о ц и а ц и и .
Разширението може да от слаби дадена
асоциация, но пък може и да добави нови такива.
Отговорът на въпроса кое точно ще се случи
според Aaker се крие в това до колко добавените
асоциации могат да направят едно смислено
цяло и са в унисон със съществуващите такива.
В случаите, когато възприятието за марката не е
свързано с конкретния продукт, а става въпрос за
по-общи асоциации като сигурност, семейство и
др., тогава има възможност за добавянето на
нови асоциации.
2) Äîáàâÿíå íà íåãàòèâíè àñîöèàöèè êúì
ìàðêàòà. Това е по-лошият вариант на описания
по-горе. Разбира се това са последици, които
никой не би искал да се реализират, но пък никой
не е застрахован от това да се случат. Една от
причините негативни асоциации, носител на
които е разширението, да се пренесат и върху
марката майка е, когато асоциациите с нея са послаби. В такъв случай разширението е носител
на по-силни асоциации, които с течение на
времето вземат превес над по-слабите такива на
маркат а майка. Друга предпо ст авка за
добавянето на негативен имидж е наличието на
сходство между двата продукта или когато тези
продукти са по някакъв начин съвместими.
Потребителите ги възприемат като много
близки такива и е естествено асоциациите за
р а з ш и р е н и е то д а с е п р е н е с ат въ р ху
първоначалния продукт или марката майка.
32
3) Êàíèáàëèçàöèÿ: Taylor , а много преди
него и Aaker доказват, че подобна ситуация може
д а в ъ з н и к н е , ко г а т о р а з ш и р е н и е т о и
първоначалният продукт се възприемат като
„клонинги“ – или с други думи не съществува
до статъчно разграничение между двата
продукта. Разбира се това важи в много по32
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голяма степен при разширението на
п р од у к т о в ат а л и н и я , о т ко л ко т о п р и
разширението на марката, както ще се види в понататъяното изловение (тъй като според
първоначално приетата дефиниция при
разширението на марката става въпрос за
различни продуктови категории, което все пак
предполага някаква степен на различие). Taylor
споделя, че канибализацията е възможна, когато
потребителят вече не прави разлика между
областта на марката и тази на разширението. По
този начин продажбите на новия продукт могат
да нарастнат за сметка на тези на първоначалния
п р о д у к т. К а н и б а л и з а ц и я и м а , ко г а т о
продажбите на новия продукт се увеличават, а
тези на съществуващия спират да растат или
дори намаляват.
4) Разширяването на марката се оказва ïîïå÷åëèâøî â êðàòêîñðî÷åí ïåðèîä, à â
äúëãîñðî÷åí òî ñå ïðåâðúùà â
ïðåäèçâèêàòåëñòâî çà êîìïàíèÿòà. Вече бяха
посочени не малко примери, които доказват, че в
краткосрочен период разходите по лансиране на
продукта при разяиренето на марката (ресурси
за листване, рекламни разходи, разходи по
позициониране на продукта, по обучение на
потребителите) са по-ниски. Това подобрява
значително представянето на компанията. В
дългосрочен план обаче компанията е изправена
пред предизвикателството да поддържа имиджа
си на новатор, което означава непрексънато да
развива марката към нови категории и
непрекъснато да осъществява посочените погоре разходи.
5) Ïðîïóñêàíå íà âúçìîæíîñòè- когато
компаният а разполага с една наистина
обещаваща концепция за даден продукт и тя
в з е м е р е ш е н и е д а г о п у с н е п од в е ч е
съще ствуваща марка, това я лишава от
възможността, която тя би имала, ако реши да
създава нова марка. Разбира се това ограничава
и рисковете, но в момента не те са обект на
изследване. Тя губи възможността да направи
разширения на една евентуална нова марка,
съответно губи възможността за растеж, а този,
който може да й донесе разширението, е много
по-ограничен в сравнение с лансирането на нова
марка.
6) Частен случай на промянат а или
избледняването на асоциациите е ïðîìÿíà âúâ
âúçïðèåìàíîòî êà÷åñòâî. Качеството или
в ъ з п р и я т и е т о з а к ач е с т в о е о с н о в н о
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конкурентно предимство за много бизнеси. С
увеличаване броя на разширенията, все потрудно става да се запази възприятието за
качество и то всички потребители да са на едно
мнение. Различните разширения са по-уязвими
на недоволство или лош опит на потребители с
тях, което от своя страна е предпоставка за
недоволство/отхвърляне към цялата марка. Така
дори и като цяло да е успешно едно разширение,
то може да накара недоволните от него
потребители да се отдръпнат от другите
категории, в които присъства марката. С течение
на времето до колкото повече хора достига
дадена марка чрез своите разширения, толкова
повече стават и недоволните, които имат
негативна настройка към някое от тях, а с това и
към цялата марка. Много потребители смятат
шампоаните на NIVEA за некачествени, което
ги спира не само да изпробват иновациите, но и
с ъ щ е с т ву ва щ и т е й п р од у кт и от п р ед и
въ в е ж д а н е т о н а ш а м п о а н и т е . Н е ч е е
невъзможно в последствие компанията да
промени тази нагласа, но най-малкото ще й
струва скъпо. Особено голям риск от промяна
във възприятието за качество в негативна посока
съществува при въвеждането на по-евтини
разширения на марката.
7) Друг риск, който отново Aaker описва, е,
че èìåòî íà ìàðêàòà ìîæå äà íå îêàæå
33
íåîáõîäèìàòà ïîìîù íà ðàçøèðåíèåòî.
Д о р и и д а е п ъ р в о н ач а л н о у с п е ш н о ,
благодарение на предоставените достоверност,
разпознаване и асоциации за качество, в
последствие разширението може да попадне в
капана на конкурентите. Това е особено
релевантно в случаите, при които за дадена
категория името не добавя някаква изгода или не
е от решаващо значение. Такъв пример може да
бъде даден със слънчогледовите семки Chipi.
Със сигурност потребителите са направили
асоциация с познатия чипс, това ги е накарало да
опит ат продукт а, но в категорият а
слънчогледови семки марката не е от голямо
значение за потребителите. Препоръчително в
такива случаи е да се осъществят тестове с
потребители и да се тества концепцията- дали
името на марката ще окаже влияние върху
вземането на решение за покупка. Ако те се
с ъ гл а с я т, ч е н о в и я т п р од у к т щ е бъ д е

привлекателен за тях, тогава това ще означава,
че марката носи някаква добавена стойност за
продукта.
8) Íåïðàâèëíè àñîöèàöèè- понякога
поставянето на дадена марка върху продукт не
съвпада с очакванията, които потребителите
имат за този продукт. Така името може да
заблуди потребителите, които са очаквали да
получат друго, имайки предвид наименованието
на продукта. Това е пряко свързано и с
очакванията на потребителите- името поражда
определени очаквания, които могат да се окажат
неоправдани в последствие.
9) Ôîðñìàæîð/ èíöèäåíò- никой не е
застрахован от настъпването на подобни
събития. Те могат да бъдат или не предизвикани
от човешка ръка, могат да бъдат съзнателно или
несъзнателно причинени. Резултатът е единпървоначалната реакция на потребителите е
негативна. Изцяло в ръцете на компанията е да
се справи с тях, за да спаси бъдещето на марката.
В с и ч к и к ат е го р и и , в ко и т о м а р к ат а е
представена, са уязвими и потребителите
насочват негативните си асоциации не само към
„пострадалата“ категория. Ако компанията
оперира с няколко марки, то те няма да бъдат
и з л ож е н и н а т о л ко в а го л я м р и с к п р и
настъпването на негативни форсмажорни
обстоятелства отколкото в случая, когато тя
разполага само с една марка за всички свои
продукти.
3. Ðàçøèðåíèå íà ïðîäóêòîâàòà ëèíèÿ (line
extension).
3.1. Ñúùíîñò. Работното обяснение на тази
стратегия за разширение, което ще бъде
използвано в последващото изложение, е на
Srinivas Reddy– „Разширението на продуктовата
линия представлява използването на
съществуваща марка за нов продукт в същата
34
продуктова група или категория.“ Отново той
посочва, че има съществена разлика между
двете стратегии (brand extension и line extension)
и имено поради тази причина явленията,
присъщи за разширението на марката, не може
да се очаква да бъдат валидни и за разширението
34

33

Aaker, David A. (1990), Brand Extensions: The Good, the Bad,
and the Ugly, Sloan Management Review, Vol. 31 (Summer), str.
4756.
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на продуктовата линия. През 1994 г. Shapiro
изчислява, че 75% от всички нововъведени на
пазара продукти са разширение на продуктовата
линия. Днес (22 години по-късно) този процент е
много по-висок. Съществуват различни похвати
за разширяване на продуктовата линиявъзможно е производителят да въведе подмарка
(ТЕО Botanical за новата серия сапуни), да има
обща серия или просто да използва
съществуващата марка. Всички те обаче
представляват само малка промяна във вече
съществуващия продукт- промяна във вкуса,
аромата, разфасовката, цвета, размера или
апликационната форма, а защо не и различно
ниво на качество. Heath, DelVecchio, и McCarthy
2011 доказват, че ако разширението е с повисоко качество, то то допринася за подобряване
оценката и възприятието за съществуващия
продукт.36 В други изследвания (Reddy et al.
1994) се доказва, че когато марката има някакво
символно значение и въплъщава ценности като
престиж, самооценка, принадлежност към
някаква група/ общество или някакъв имидж,
тогава разширенията на продуктовата линия са
37
по-успешни. Отново в същото изследване
д о ка з ва , ч е ко н ц е п ц и я т а з а ма р кат а в
комбинация с пазарния й дял, размера на
компанията, маркетинговите способности на
компанията и брандинг стратегията могат
значително да повлияят върху успеха/ неуспеха
н а р а з ш и р е н и е то . С п о р ед т е о р и я т а з а
кат е го р и з а ц и я т а с е с м я т а , ч е кол кото
разширенията на продуктовите линии са поблизки до първоначалната категория, толкова
по-успешни ще бъдат те. Разбира се, ако това
беше вярно, всички разширения на
продуктовата линия щяха да бъдат успешни, тъй
като те са много близки до своя първоизточник.
Но практиката показва, че има много неуспехи
дори и сред тях. В следващите редове ще бъдат
разгледани в детайли основните предимства и
недо ст атъци при използването на т ази
стратегия за растеж на компанията.

36
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to Lower and Higher Quality, Journal of Marketing 75,: str. 3-20.
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3.2. Ïðåäèìñòâà ïðè ñòðàòåãèÿòà çà
ðàçøèðåíèå íà ïðîäóêòîâàòà ëèíèÿ
1) И тук, както и при разширението на
марката се постига èêîíîìèÿ îò ìàùàáà ïî
îòíîøåíèå íà ìàðêåòèíãîâèòå ðàçõîäè çà
ïîäêðåïà íà íîâîâúâåäåíèåòî.
Н о в ол а н с и р а н и я т п р од у кт е в с ъ щ ат а
продуктова категория и със същата марка като
съществуващите такива. На компанията не се
налага да похарчи големи суми, за да информира
потребителите за съществуването на марката.
Нещо повече- новият продукт може да се
в ъ з п о л з в а о т ко м у н и к а ц и я т а н а в е ч е
съществуващата серия.
2) Ïðåíàñÿíå íà àñîöèàöèè è âúçïðèÿòèå
çà ìàðêàòà âúðõó ïðîäóêòîâîòî
íîâîâúâåäåíèå. Тъй като потребителите
познават марката, а сходството на новия продукт
със съществуващия е голямо, то те ще пренесат
цялата си нагласа от стария продукт и върху
новия. При лансирането на нов душ гел NIVEA с
аромат на кокос потребителите ще са на мнение,
че той ще има същите подхранващи и
почистващи свойства, както всички останали
душ гелове на марката. За тях тя ще бъде
гаранция и застраховка срещу риска да опитат
новия продукт. Марката NIVEA ще даде на
потребителите сигурността, от която имат
нужда при тестването на непознат за тях
продукт.
3) Въвеждането на нови продукти в
продуктовата група ïîäîáðÿâà èìèäæà íà
ñ ú ù å ñ ò âó â à ù à ò à ì à ð ê à . П р а в и я п о иновативна в очите на потребителите, внася
някаква новост. Всяка една новост на първо
място показва на обществеността, че тази
компания се стреми да се развива, грижи се за
своите потребители, като се опитва да задоволи
техните нужди (да има предложение за всеки
вкус- например фамилна опаковка бисквити
Oreo, които да отговорят на бюджетните и
количествените нужди на семействата) и не на
последно място е нещо, за което медиите могат
да пишат (всяка новост е причина да се заговори
отново за марката).
4) Погледнато от търговска гледна точка
всяко разширение на продуктовата линия носи
èêîíîìèÿ ïî íÿêîëêî íàïðàâëåíèÿ:
· Икономия от мащаба за разходи за
опаковка (в случаите, когато има промяна само
във вкуса или аромата), за производство на
самия продукт (когато става въпрос за един и
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същи продукт в различни разфасовки);
· Повечето продукти в една и съща
категория дават възможност да се получи поголям продуктов блок на рафта, което от своя
страна е „безплатна реклама“. Потребителите
забелязват марката повече, а от потребителските
проучвания е известно, че често компанията
разполага с по-малко от 6 секунди, за да се
привлече вниманието на клиента пред рафта;
· Новите продукти са средство в ръцете на
търговските лица- те могат да отидат при своите
клиенти и да им предложат този продукт и
заедно с него да активизират някой/и от
изоставащите/съществуващите такива.
· Колкото повече продукти се предлагат
при едно по сещение на търговския
представител в съответния обект, толкова пониска става цената на неговото посещение
(разходите за търговски персонал спадат към
оперативните, т.е. постоянните такива, и
следователно върху колкото по-голям брой
продукти се разпределят, толкова по-нисък
разход се получава; съответно е по-доходоносно
за цялата компания).
5) Разширенията на продуктовите линии са
средство за íàääåëÿâàíå íàä ñúùåñòâóâàùèòå
êîíêóðåíòè è îáåçêóðàæàâàíå íà
38
íîâîíàâëèçàùèòå. Pampers дълго време са
лидер на пазара на бебешки пелени за
еднократна употреба, защото предлагат найразлични варианти и разфасовки, които да
удовлетворят вкусовете на всеки потребител.
Един новонавлизащ конкурент не може да
предложи толкова широка продуктова линия,
следователно мястото му на рафта е ограничено,
потребителите не го забелязват, съответно не го
и купуват и това в голяма част от случаите
предвещава лош изход за новонавлизащия
конкурент.
6) В е р т и к а л н и т е р а з ш и р е н и я н а
продуктовите линии дават âúçìîæíîñò äà ñå
íàâëåçå â äðóã öåíîâè êëàñ è ñúîòâåòíî äà ñå
ïðèâëåêàò ïîòðåáèòåëè îò äðóãà öåëåâà ãðóïà.
По-често срещаната стратегия е на вертикално
разширение по посока лансиране на продукти с
по-ниска стойност, тъй като пазарът там е поголям, разходите за навлизане са по-ниски (тъй
като се предполага, че качеството на новите
продукти е по-ниско от това на
съществуващите), а и спецификата на пазара е
38
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не чак толкова сложна, както е при най-скъпите
продукти. Съществуват редица примери за
успешни такива разширения- христоматийни са
примерите за веригите хотели на Marriott, които
са представени в няколко ценови класа.
В з а к л юч е н и е м ож е д а с е к а ж е , ч е
разширението на продуктовата линия може да
повлияе върху много измерения на марката
( въ з п р и я т и е з а и с к р е н о с т н а ма р кат а ,
агресивност, интелект), но е безсмислено и ще
бъде безрезултатно да бъдат описани и
разгледани всички тях. Всички проучвания
върху тази материя изследват четири основни
измерения и техните ефекти върху оценката на
марката и нейния имидж, които в голяма степен
са повлияни от разширението на марката:
отношението към цялостната марка, възприятие
за експертността на марката, нейния престиж и
иновативност (Aaker 1997 39 ; Broniarczyk и
40
41
Gershoff 2003 ; Park, Milberg, и Lawson 1991 ).
3.3. Ð è ñ êî â å ï ð è ð à ç ø è ð å í è å ò î í à
ïðîäóêòîâàòà ëèíèÿ.
Въпреки че тук отрицателните страни или поскоро рисковете, които компанията поема при
разширението на продуктовата линия, са
значително по-малко в сравнение с тези при
разширението на марката, те съвсем не липсват.
1) Ðàçâîäíÿâàíå/ðàçñåéâàíå íà èìèäæà
е риск, който беше описан и при разширението
на марката. Тук степента му е много по-слаба, но
може да възникне при разширения, които помалко „пасват“ на имиджа на марката. В
следващите редове доста често ще става въпрос
за вертикалните разширения на марката, тъй
като основно при тях се появяват големите
рискове за марката. Пример за едно такова
разсейване би било ако торти „Неделя“ пуснат
на пазара био торта или здравословна такава (с
косова захар вместо обикновена, с блатове от
специално брашно от лимец вместо с нормално
и т. н . ) . То в а з н а ч и т е л н о щ е о б ъ р к а
потребителите, свикнали да възприемат марката
като нещо, с което да се „съгреши“ веднъж
39
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40
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месечно или по празници поради високо
калоричните (но много вкусни) продукти, които
те предлагат. Друг пример за разсейване на
имиджа е лансирането на продукти в друг
ценови клас. Не съмнено потребителите
възприемат Gorenje като печки в сравнително
по-високия ценови клас. Ако марката пусне
такива на цената на някоя от собствените марки
на големите вериги (например на Carrefour,
METRO и т.н.), тогава сериозно ще обърка
потребителите си. John, Roedder, Loken, и
Christopher доказват в своето изследване, че
най- незастрашен от избледняване/промяна на
имиджа е основният продукт на дадена марка,
този, с който потребители първо свързват
марката.42 Само че твърдението важи при
наличието на разширение на марката. Когато
говорим за разширение на продуктовата линия
нивото на сходство между основния продукт и
разширението е много по-голямо, което вече
застрашава имиджа и асоциациите и за
основния продукт на марката.
2) Äîáàâÿíå íà íåãàòèâíè àñîöèàöèè.
Този риск съществува и при лансирането на
нови продукти в същия ценови клас, и при
различен такъв. Купувачите в магазин за дамски
облекла Dika са свикнали да заплащат по-висока
цена, но да получават качествени дрехи с
елегантен , бизнес дизайн. Ако марката лансира
модерни дрехи- дънки с кръпки, или широки
блузи, непокриващи талията, това определено
ще разочарова лоялните потребители на
марката. Или ако те срещнат облекла на много
ниски цени в същите магазини на марката, то те
определено ще привлекат друг тип потребители.
Магазините ще се напълнят с хора, атмосферата
ще бъде съвсем различна. Имиджът на Dika на
скъпа марка елегантни дамски облекла ще бъде
променен. Да, марката ще се възприема като
гъвкава, иновативна, модерна, но дали това е
нещо, която тя цели, и което ще й донесе
допълнителни придобивки? Отговорът е поскоро отрицателен.
3) Êàíèáàëèçàöèÿ. Разширението на
продуктовата линия има за цел да повиши
печалбата на компанията, да привлече нови
потребители, да обезкуражи конкуренцията.
Съществува обаче риск новият продукт да
канибализира съществуващия. Някои могат да

кажат, че това не е толкова лошо. Да, така е- все
пак потребителите на марката ще са намерили
продукт, който да им допада повече, и те отново
потребяват същата марка (а не са я заменили с
конкурентна такава), конкурентите отново са
отблъснати, тъй като марката излиза с ново
предложение, но всичко това крие следния риск.
По-голяма част от съще ствуващите
потребители харесват повече новия продукт и те
се ориентират към него. Една по-малка част
обаче продължават да пот ребяват
с ъ щ е с т ву ва щ и я т а к ъ в . Те о б ач е н е с а
достатъчни, за да бъде той рентабилен за
компанията. И тя взема решение да го спре от
производство. Това означава, че онази по-малка
част потребители вече нямат свой любим
продукт- логично е те да потърсят заместител и
при конкурентите. Така нашата компания остава
с по-малък брой потребители, отколкото са били
първоначалните такива. Разбира се това е един
негативен сценарий, тъй като по пътя на
развитието му има много моменти, в които
компанията може да промени хода на събитията.
Но тъй като целта тук е да се покажат рисковете с
ц я л ат а и м о п а с н о с т, т р я б в а д а бъ д ат
представени най-негативните възможности.
Haig пише, че колкото повече различни
разновидности от един и същ продукт предлага
една марка на пазара, толкова повече тя обърква
43
потребителите. Един от най-цитираните
примери, които цели да докаже това твърдение, е
ситуацията с пастата за зъби Crest. Когато
компанията разполага само с един продукт,
нейният пазарен дял е 50%. При наличие на 38
разновидности на пастата за зъби нейният
пазарен дял намалява до 36%, а когато
разширенията наброяват 50, пазарният дял
спада на половина от първоначалния. Със
сигурност зад намаляването на пазарния дял
наполовина се крият и други фактори от
обкръжаващата среда, но объркването на
потребителите и неспособността да осъзнаят
какво отличава различните видове паста за зъби
е до голяма степен основната причина за този
спад. В своята книга „22 неизменни закона на
брандинга“ Al Reis и Laura Reis формулират
един от законите по следния начин: „Закон за
разширението на продуктовата линия- Ако
искате да сте успешни днес, трябва да се

42
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Be Diluted?” Journal of Marketing, 62 (January), str. 19–32.
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Haig M., 2011 “Brand Failures. The Truth About the 100 Biggest
Branding Mistakes of All Time”,Kogan Page Limited, London, str.
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Ëèíåéíî ñðåùó íåëèíåéíî ðàçøèðåíèå íà áðàíäà-âúçìîæíîñòè...
фокусирате, за да можете да изградите своето
44
позициониране в съзнанието на потребителя“.
Разбира се не трябва да генерализираме този
закон, но е добре да го имаме предвид при
планирането на разширенията на продуктовата
си линия.
4) Ñèíäðîìúò íà íîâàòà èãðà÷êà45
термин, използван от Taylor. Винаги
съществува изкушението за това да се вложат
повече време, усилия и средства в
нововъведението, отколкото да се инвестира в
основния бизнес. Затова и в много случаи
разширенията се финансират от бюджета на
основния продукт, което прави последния
у я з в и м з а а т а к и т е н а ко н к у р е н т и т е .
Възвръщаемостта на инвестицията в нов
продукт (разширение на продуктовата линия)
често е доста по-ниска, отколкото би била, ако
парите бяха инве стирани в по-силния
съществуващ продукт на компанията. Taylor
описва случай, при който „мениджър се хвали,
че нововъведението е донесло 100 хил. бройки
продажби, докато самият той не осъзнава, че
увеличение само от 2,5% на 4-милионния
оборот (в бройки) на съществуващия продукт
46
щеше да донесе много повече за компанията“.
Този синдром е приложим и при стратегията за
разширение на марката, но влиянието й е посилно изразено при разширението на
продуктовата линия, при което вниманието се
насочва към новите аромати или форми на
съществуващ продукт.
5) Ïðîïóñêàíå íà âúçìîæíîñòè. Под
пропускане на възможности се има предвид
основно рискът една компания да навлезе в
различен ценови сегмент със съществуваща
марка, когато тя е имала възможността да го
направи с друга марка. Причината да се
разглежда този по-скоро частен случай е, че
доста по-рядко срещана е вероятността
ко м п а н и и т е д а п у с к ат д р у г и м а р к и в
съществуваща категория, които да са в същия
ценови клас (може би изключение правят
облеклата, при които имаме редица примери на
различни марки в един и същи ценови кластипичният пример е Inditex, собственик на
42
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марките Bershka & Stradivarius). Причината при
облеклата е, че те са таргетирани към различни
аудитории и марката е носител на определени
асоциации. Когато дадена марка се разшири под
същото наименование, но в друг ценови
сегмент, тя пропуска всички възможности,
които произтичат от ланисирането на нова
марка- изграждане на нов имидж, нови
асоциации, привличане на нови потребители, не
на последното място и възможностите за
разширение на марката. В краткосрочен план за
нея ще бъде по-изгодно марката да е позната
(поради всички предимства, описани по-горе),
но в дългосрочен план това ще намали
печалбите й, а ако не се справи добре с
управлението на новия ценови клас продукти,
това може да се отрази неблагоприятно и на
първоначалната категория.
6) Ïðîìÿíà âúâ âúçïðèåìàíîòî êà÷åñòâî.
Това е едно от сериозните последствия, които
могат да произтекат от навлизането в друг
ценови клас. В силно конкурентния пазар не
само на бързооборотни стоки, но и за всички
потребителски категории, цената в голяма
степен определя възприятието за качество. Пониската такава в почти 100% от случите се
възприема като сигнал за по-ниско качество.
Следователно всяка марка, която лансира
продукти в същата категория, но с по-ниска
цена, рискува потребителите да започнат да
възприемат първоначалната такава като понискокачествена.
7) Ð à ç í î ï î ñ î ÷ í à ê î ì ó í è ê à ö è ÿ .
Проблемът при лансирането на различни
варианти се корени не в самото разширяване на
продуктовата линия, но компанията често може
да допусне грешката да „разкаже много и то
различни истории“.47 Един такъв проблем е
когато всеки нов вкус на даден продукт има
собствена кампания, медийна подкрепа,
промоция и насърчаване на продажбите. Вместо
те да работят за насърчаването на общата марка,
всяко разширение си има своя персоналност.
Това в крайна сметка води до разпиляване на
усилията и в крайна сметка „разказване на
няколко различни истории, отколкото различни
48
глави на една обща такава“. Всичко това
изисква време, усилия и средства от страна на
47
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вси чки в орг ан и зац и ят а (мен и джмъ н т,
продажби, логистика, т.н.), които в повечето
случаи се пренасочват от тези за основния
продукт. И ако се случи така че разширението да
е п о - м а л ко п р и в л е к ат е л н о , о т ко л ко т о
съществуващия продукт, тогава резултатът е, че
вложените усилия няма да бъдат компенсирани с
по-високи продажби и допълнителен пазарен
дял.
Когато мениджърите вземат решения да
пуснат нов продукт под същата марката в същата
категория, но с различно качество, съществуват
четири основни начина да се предпазят от
разваляне имиджа на марката. На първо място те
могат да въведат продуктите с по-ниско качество
с някаква подмарка. Наименованието ще
индикира, че става въпрос за друга линия.
Редица автори (Milberg, Park, и McCarthy;49
Monga и John50; Sood и Keller51) доказват, че
наличието на подмарка намалява негативната
настройка на потребителите към общата марка.
Друг начин да се предпазят от промяна на
имиджа на марката е чрез дистрибуцията.
Продуктите с различно качество (а защо не и
маркирани с подмарка) могат да бъдат
разпространявани в различни канали. Например
Gorenje да лансират линия евтини печки, които
да предоставят за разпространение само в
Carrefour или друга верига супермаркет, който
традиционно се възприема да предлага
продукти с ниски цени. Малко вероятно е
лоялните потребители на марката да потърсят
нейните продукти точно в тези магазини. Друг
пример би бил Dika да предлага свои елегантни
облека на ниски цени или в друга самостоятелна
верига магазини, или в голям универсален
магазин. Така марката няма да разочарова
настоящите си пот ребители, които ще
продължат да се наслаждават на пазаруването в
елегантните им магазини с любезен персонал,
който да отговори на всички им нужди. Така
Dika ще могат да достигнат и до много други
потребители, които при други условия трудно
49
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ще открият. Трети вариант за запазване имиджа
на марката при въвеждането на нови продукти с
по-различно качество е чрез начина, по който те
се произвеждат. Вече бе споменато, че един от
сериозните проблеми, е промяната във
възприятието за качеството, тъй като по-ниската
цена се свързва с по-ниско качество. Но
компанията може да постигне по-ниска цена не
само като снижи качеството- различната
дистрибуция е причина за икономия в част от
постоянните разходи, които съпътстват стоката
до достигането й до крайните клиенти (когато
компанията предлага продуктите не в собствени
магазини, а чрез дистрибутор/прекупвач, тогава
нейните разходи намаляват); също така тя може
да вложи само някои базови свойства в
продукта, за да постигне по-ниска цена (една
прахосмукачка например може да бъде с
качеството на Hoover например, но да бъде
наистина базова- с по- малка мощност, с
възможност само за един вид торбички, помалка вместимост на торбичката, само в един
цвят и т.н.). Така компанията запазва качеството
си и съответно възприятието за качеството, но
може да отговори на потребителите с по-ниски
покупателни възможности. И на четвърто място,
компанията може да покаже на потребителите,
че по-нискокачествените нововъведения са
п р ед н а з н ач е н и к ъ м п от р е б и т е л и т е ,
ориентирани към по-достъпни стоки. Така те ще
минимизират негативния ефект от лансирането
на стоки с по-ниско качество и същевременно
ще подчертаят позитивните възприятия при
лансирането на стоки с по-високо качество от
първоначалното. Обикновено това може да
стане чрез организирането на комуникацията на
продукта в тази насока- от съдържанието върху
опаковката, през позиционирането в магазините
и накрая рекламата в различните медийни
канали.
III. Çàêëþ÷åíèå.
В изложението по-горе бяха представени в
дълбочина стратегиите за растеж на компанията
чрез разширение на продуктовата линия и
разширение на марката, както и техните
предимства и недостатъци. Както става ясно,
всяка една от тях има своите силни и слаби
страни и не може еднозначно да се твърди, че
едната или другата са по-подходящи за
използване от компаниите. Преди да вземе
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ëèíåéíî ñðåùó íåëèíåéíî ðàçøèðåíèå íà áðàíäà-âúçìîæíîñòè...
окончателно решение за това дали да лансирана
на пазара модификация на съществуващ
продукт или да навлезе в изцяло нова територия,
компанията трябва да си отговори на няколко
въпроса (дори и в случаите, когато новия
продукт задоволява краткосрочни цели на
ко м п а н и я т а , т о в а м о ж е д а д о в е д е д о
дългосрочни последствия за нея; затова е добре
да се вземе информирано решение):
- Каква е степента на сходство между
новия продукт и съществуващия асортимент на
компанията? Колкото по-близка е категорията,
т о л ко в а п о - л е с н о с ъ щ е с т ву в а щ и т е
положителни асоциации за марката ще се
пренесат и върху нововъведението.
- Компанията има ли възможност и опит да
достави същото качество и за нововъведението,
както за съществуващия продукт? Пренасянето
на имидж се движи и в двете посоки- от марката
към нововъдението, но и в обратна посока- от
новия продукт към марката майка. Т.е.
нововъведението може също да наруши
изградения имидж на марката, ако не отговаря
на досегашните стандарти.
- Каква е цената, на която компанията може
да си позволи да произведе и в последствие да
предлага нововъведението на пазара? При двете
стратегии компанията има различни еталонипри разширението на продуктовата линия това
са собствените продукти (които вече са
съпоставени с тези на конкурентите), докато при
ст ратегият а за разширение на маркат а
компанията трябва внимателно да проучи
позиционирането на конкурентите.
- Можe ли компанията да използва
съществуващите канали за разпространение на
новия продукт? Този въпрос е валиден основно
при разширението на марката, тъй като при
продуктовата линия почти във всички случаи
това е възможно.
- Какви са начините за комуникация с
потребителите на нововъведението и могат ли
да се използват съще ствуващите
комуникационни канали (в които марката
присъства)? Като цяло кои са потребителите на
нововъведението – досегашните клиенти на
компанията или изцяло нови? Може ли
нововъведението да с е възползва от
комуникацията на цялата марка (което е пряко
зависимо от степента на сходство с останалия
асортимент)? Необходими ли си инвестиции в
обучението на потребителите за ползите от
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

употребата на новия продукт?
Накратко това са основните въпроси (без да
се претендира за изчерпателност на списъка),
които компанията трябва да си зададе при
идеята за лансирането на нов продукт на пазара,
и преди вземането на окончателно решение, да
има предвид изброените по-горе предимства и
недостатъци. Само познаването в дълбочина на
последствията от линейното и нелинейното
р а з ш и е н и е н а ма р кат а и в з е ма н е то н а
превантивни мерки за минимизиране на
рисковете може да предотврати негативния
краен резултат за компанията.
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ÓÂÎÄ
Промените в съвременното социално,
икономическо и политическо развитие се
отразяват на начина на живот и труд, и
едновременно с промените в ценностните
ориентации на хората придобиват различно
значение за възприемането на понятието
кариера. В повечето случаи кариерата се свързва
с професионалния живот на човека, като се
подчертават успехът и постиженията в него.
Разглеждането на кариерата по този начин
поставя въпроса и за признанието, което
индивида очаква да получи за положените
усилия и труд. Проявата на признателност се
изразява в заемането на определена позиция в
организацията и свързаните с това отговорности
и придобивки. Това възприемане на понятието
„кариера“ е причина да се определя, че някои
имат кариера, други просто длъжности.
В новите практики за управление на
човешките ресурси, отчитайки промените в
бизнес средата, съвременните организации
в карват н ово съ дъ ржан и е в п он яти ето
„кариера“. М. Артър [2, p. 295-306] подчертава в
своите изследвания, че всеки човек днес в
съвременната организация има кариера. Той
въвежда понятието „кариера без граници“, за да
опише повишаващата се мобилност и гъвкавост
на съвременния човек, респ. слабата връзка
между индивида и организацията, и силната
изразеност на автономността и овластяването.
Според Артър кариерата на съвременния човек
трябва да бъде разглеждана не като стълба, а
като мрежа. Причините за това според него
произтичат от [8, с. 24-25]:
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

·
Ч е с т и т е с ъ к р а щ е н и я , ко и то д н е с
елиминират възможно стите за работа и
нормална кариера на хората. В този смисъл една
кариера може да бъде определена като кариера
без граници дотолкова, доколкото включва
работа на несигурни работни позиции и поради
това няма стълбица в развитието.
·
Фактът, че днес кариерите прогресират
по-бързо извън рамките на организацията - За да
избегнат стагнация, обикновените хора днес
търсят нова работа в друга организация или в
коренно различна сфера. Колкото повече умения
придобият, толкова по-голям шанс имат да бъдат
наети.
·
Фактът, че днес смяната на кариерата е
по-социално приемлива, отколкото преди Почти докъм края на 80-те и началото на 90-те
години на ХХ век „изкачването нагоре“ в
кариерата се смята за единствения приемлив път
на кариерата. На настоящия етап от развитието,
хората намират все повече социална подкрепа за
нетрадиционни ходове в кариерата – движение
по различни стълбици, както и приемане на пониски позиции.
В своите изследвания Д. Хол и П. Мървис
започват да говорят за многообразна форма на
кариерата, която „се управлява от индивида, а не
от организацията. Това включва всички
различни видове опит, които човек придобива
по време на образованието си, допълнителното
обучение, работата в различни организации,
промените в естеството на работа и т.н.
Многообразната кариера не е това, което става с
човека в рамките на коя да е организация.
Собствените многообразни кариерни избори и
търсенето на себереализация са обединяващите
или интегриращите елементи в живота на
човека. Накратко, многообразната кариера е
повече продукт на моделиране от самия човек,
отколкото на организацията и може в различни
периоди да бъде пренасочвана, за да отговори на
специфичните потребности на индивида“ [5, p.
323-361]. Трябва да се отбележи, обаче че Д. Хол
и П. Мървис признават важната роля, която
организациите играят за отделните професии.
Те предполагат, че комбинацията от силна
лоялност и силна многообразна ориентация
могат да бъдат ефективни и за двете страни.
В този контекст в съвременната организация
кариерното развитие на индивида зависи от
самия него и от осигурените от организацията
възможно сти. В съвременните условия
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организацията не гарантира постоянна заетост и
осигурено израстване в кариерата. Отделният
служител носи отговорността за собственото си
развитие. Той се договаря с организацията за
условият а на кариерното си развитие.
Договореностите трябва да удовлетворяват
както отделния служител, така и организацията.
В този контекст в статията е представено едно
примерно систематизиране на отговорностите
на двете страни.
ÈÇËÎÆÅÍÈÅ
Èçñëåäîâàòåëèòå íà êàðèåðíîòî
ðàçâèòèå ïðèëàãàò äâà ïîäõîäà çà
èçÿñíÿâàíåòî íà ñúäúðæàòåëíèòå ìó
àñïåêòè  ïñèõîëîãè÷åñêè è ñîöèàëíîèêîíîìè÷åñêè. При прилагането на
психологическия подход основно се изследват
преживяванията на личността по време на
трудовия живот. Поради това в изследванията на
Артур, Хол и Лоуранс определят кариерата
“развиваща се поредица от свързани с работата
преживявания на хората във времето” [3, p. 725]. Те наблягат на работата и времето. Според
тях всеки човек, който работи, има кариера и тя
може да се използва като понятие, обединяващо
всички заемани позиции. В „Управление на
кариерата през 21 век“, Дж. Арнолд определя
кариерата като “поредица от длъжности, роли,
дейности и преживявания пред които личността
е била изправена.”[1, p. 38] Грийнхаус и Каланан
[ 4, p. 5, 20-22] изследват кариерата като модел на
свързани с работата преживявания, които
обхващат целия живот на индивида. Според тях
изучаването на кариерата може да помогне на
хората да разберат по-добре себе си и света на
работата, да си поставят кариерни цели и
решения и да развият стратегиите, необходими
за по стигане на значими цели. В това
дефиниране на кариерата се открояват два
важни аспекта [8, с. 20]. Първият се отнася до
себепознанието, свързано с изучаването на
собствените интереси, ценности и опит, което е
ключово за успешното планиране на кариерата.
Вторият аспект е свързан с изследването на
средата, която включва проучване на възможни
позиции в организации и потребности на
семейството. Задълбоченото себепознаване и
изследването на средата е предпоставка за
поставянето на реалистични кариерни цели.
Вторият аспект не се изследва задълбочено от
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изследователите, прилагащи психологичния
подход към кариерното развитие. В този аспект
кариерата се анализира от изследователите,
прилагащи ñîöèàëíî-ïñèõîëîãè÷åñêèÿ
ïîäõîä. Според тях кариерата е процес, в който
се съгласуват личността и работната среда. Те
интерпретират труда в организацията като
процес на потребление на работна сила. Човекът
като собственик на работната сила се стреми да
получи обезщетение /компенсация/ за разходите
си и печалба от участието си в трудовия процес.
Във връзка с това той има субективно осъзнато
виждане за сво ето т рудово бъдеще, за
инвестициите в него и за желания път за
развитие. От тази гледна точка кариерата може
да бъда определена като индивидуално осъзната
позиция и поведение, свързани с натрупването и
използването на човешки капитал през целия
трудов живот на човека.[9, с.9] Въз основа на
това с е разграничат два вида кариера:
професионална и вътрешноорганизационна.
Професионалната кариера е процес на
натрупване на човешки капитал, който протича
по време на целия трудов живот на работника. Тя
има повече личностен аспект. Типичната
професионална кариера обикновено следва
поредица от отделни фази /етапи/ на развитие,
всяка от които e очертана от определена промяна
в и н д и в и д у а л н ат а л и ч н а п р е ц е н к а , и
едновременно с това е оформена и повлияна от
организацията, в която личността работи.
О р г а н и з а ц и о н н ат а с т ру кту р а ф о рм и р а
вътрешната “пътна карта” на индивида,
осигурявайки определени позиции
/длъжно сти/, взаимовръзка между те зи
длъжности, посочва необходими качества за да
се заемат тези длъжности, както и механизъм,
който дават възможност на хората да се движат
по тази пътна карта в организацията. В този
случай организациите могат да вземат водеща
роля и да имат контрол върху планирането и
управлението на кариерата [6, p. 3].
Вътрешноорганизационната кариера е
свързана с използването на нарастващия
човешкия капитал при последователната смяна
от работника на поредица от дейности и
длъжности при работата в една организация.
Затова и организацията е заинтересувана от
развитието на човешкия капитал и
инвестициите в него са следствие от търсенето
на възможно сти за повишаване на
организационната ефективност.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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С други думи, от позицията на социалноикономическия подход, развитието на кариерата
представлява проце с на повишаване на
конкурентноспособността на работника за
постигане на целите на организацията и
неговите лични цели. Обединяването на
организационните и личните цели в процеса на
кариерното развитие поставя въпроса за
ефективното управление на този процес.
Àêöåíòèòå ïðè ïðèëàãàíåòî íà
ïñèõîëîãè÷åñêèÿ è ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêèÿ
ïîäõîä êúì èçñëåäâàíå íà êàðèåðàòà
ïîçâîëÿâà äà îáîáùèì, ÷å
г Някои аспекти на кариерата са обективни, а
други субективни и те най-добре се осъзнават от
гледна точка на специфичния личностен опит.
г Кариерата може да бъде изучавана от
гледна точка на по следователно стта на
общоприетите работи и занимания и свързаните
с това преживявания на индивида. Това е
обективната страна на кариерата.
г К а р и е р ат а о т р а з я в а п р о м е н и т е в
индивидуалните потребности, ценности,
стремежи и нагласи на индивида към работни
позиции и към работата изцяло. Това е
субективната страна на кариерата.
г Кариерата се отнася до отделния човек,
собственик на работна сила (компетентности,
знания, умения, опит). В този смисъл тя е
резултат от използването на работната сила на
човека в организацията. В съответствие с
икономическата цел на всяка организация
(печалба) с е търсят възможно сти за
ефективното използване на персонала. Тези
възможности зависят както от усилието и
желанието на човека да се самоусъвършенства,
така и от инвестициите на организацията в
развитието на потенциала на човешкия ресурс в
нея. Интере сите на двата субекта
(организацията и индивида) в процеса на
потребление на работна сила съвпадат.
Висококвалифицираният персонал е попродуктивен, трудът му е по-качествен, което е
предпоставка за повишаване на
конкурентоспособността на организацията.
Същевременно, човекът, собственик на
работната сила е модифицирал трудовото си
поведение в съответствие с изискванията на
организацията, усъвършенствал е своите
умения, натрупал е опит и е осъзнал желания
път на своето професионално развитие.
Значителните пазарни промени в началото на
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

новото хилядолетие и въздействието им върху
социалния и трудовия живот провокират
преосмисляне на съдържанието на понятието
„кариера“. В отговор на тези тенденции
възникват нови концепции, а съвременният
модел на заетост формира ново разбиране за
кариерното развитие – кариера на портфолиото [
7, p. 329-352] (т.е. лицето има повече от едно
работно място); кариера без граници [2, p. 295306] (развитие на кариера, излизаща извън
функционалните, длъжностните и фирмените
г р а н и ц и ) и д р . В с е п о в еч е д о м и н и р а
разбирането, че обективно предначертаният път
на кариерно развитие има субективен характер.
Това поставя изисквания към ръководителите и
експертите по управление на човешките
ресурси относно уменията им да създават
условия за ефективна кариера на работещите в
организацията. Това от своя страна предполага
едно по-задълбочено познаване на моделите на
процеса на управление на кариерно развитие.
Общото при тези модели е целта – развитието на
отделния служител в организацията.
Специфичното е, че реализацията на тази цел
зависи от усилията на два субекта:
ðàáîòíèêúò/ñëóæèòåëÿò, който e носител на
наборът от характеристики и въз основа на тях
определя сам жизнените си цели и начина за
тяхното постигане и îðãàíèçàöèÿòà (в лицето
на нейното ръководство), която определя
оптималния за организационните цели човешки
ресурс и оценява степента на реализация на
потенциала на работещите в интерес на
организацията.
Îò ïîçèöèèòå íà îòäåëíàòà ëè÷íîñò
процесът на развитие на кариерата отразява
съвкупно стт а от психологиче ски,
социологически, образователни, физически,
икономиче ски и вероятно стни фактори,
въздействащи върху характера и значимостта на
трудовата дейност на индивида. От гледна точка
на работника кариерното развитие включва
създаването на модел на индивидуалната
кариера. В този модел се отразяват характерните
черти на индивида, формирани въз основа на
неговите интереси, ценности, способности и
личностни характеристики, т.е. този модел
съответства на жизнената стратегия на
личността. Бихме могли да конкретизираме
основните функции на отделния
работник/служител в процеса на управление на
кариерното развитие по следния начин:
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· осъществяване на мониторинг върху
собствения потенциал за кариерно развитие,
върху резултатите от собствената трудова
дейност, върху индивидуалното поведение в
организацията, върху взаимоотношенията , в
които попада по повод трудовите отговорности,
върху имиджа, който си изгражда,
· определяне и осъществяване на
мероприятия за развитие и усъвършенстване на
индивидуалните си способности, компетенции,
умения, съобразно кариерни си цели,
· проучване на външните възможности за
кариерно израстване,
· р а з р а б от ва н е и ко р и г и р а н е н а
направлението на собственото кариерно
развитие.
Îòãîâîðíîñòòà íà îðãàíèçàöèÿòà в
процеса на управление на кариерното развитие е
свързана със създаването на организационни
условия, които да съдействат за реализация на
и н д и в и д уа л н и т е ка р и е р н и п л а н о в е н а
работещите. Организационните условия са
свързани с възможностите, които предлага
д а д е н а о р г а н и з а ц и я , з а д а с е о б о г ат и
длъжността на даден служител и да се повиши
удовлетвореността му от труда. Създаването на
те зи условия изисква да с е ана лизира
работата/длъжно стта и да се определят
факторите за успешното й изпълнение. Към
организационните условия за развитие на
кариерата можем да отнесем: вида и структурата
на организацията, взаимодействието на
формалната и неформалната организации,
менторството, оценяването и атестирането,
наличието и функционирането на система за
планиране и развитие на кариерат а на
персонала, наличието и функционирането на
система за повишаване на квалификацията на
персонала, системата за възнаграждение.
Систематизирано бихме могли по следния
начин да обобщим функциите на организацията
в процеса на управление на кариерата:
· д а о с ъ щ е с т вя ва м о н и то р и н г въ р ху
ефективното използване на човешкия ресурс в
организацията;
· да създава условия за повишаване на
професионалния и кариерен потенциал на
персонала;
· да определя и осъществява мероприятия за
ефективно използване на този потенциал.
Дват а субект а равнопо ст авено но сят
отговорностите си в процеса на управление на
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кариерата, защото съвременните организации
нямат властта да вземат самостоятелни решения
по отношение на индивидуалната кариера, а
работника/ служителя не би могъл да развие
с во и т е ум е н и я е ф е кт и в н о и бъ р зо бе з
подкрепата, организационните ресурси и
предоставените възможности.
Разглеждането на кариерното развитие като
двуст ранен проце с по ст авя въпро с а за
óäîâëåòâîðåíîñòòà íà èíòåðåñèòå è íà
äâåòå ñòðàíè. Организацията при равни други
условия реализира своите цели чрез хората. От
друга страна, хората удовлетворяват своите
потребности чрез работата си в организацията.
При условие, че кариерното развитие е осъзната
потребно ст за индивида, той ще търси
алтернативи за удовлетворяване на тази
потребност чрез възможностите, които му
осигурява организацията. Следователно,
условията създадени в организацията за
кариерно развитие на хората в нея трябва да се
впишат в личната концепция на индивида за
кариерното развитие. Несъответствието би
могло да създаде напрежение и
неудовлетвореност на индивида от труда му в
организацията. Последиците от това могат да
бъдат предпоставка за неизпълнение на
организационните цели и увеличаване на
текучеството. В този контекст åôåêòèâíîñòòà
íà ïðîöåñà íà óïðàâëåíèå íà êàðèåðàòà ñëåäâà
äà ñå òúðñè â ïîëó÷åíèÿ åôåêò çà äâàòà
ñ ó á å ê ò à . А ко п р о г р е с ъ т и р а с т е жъ т в
професионалната кариера правят човека посъвършен в нагласите и поведението му в труда,
то кариерата за него лично е ефективна. Ако
п р о ф е с и о н а л н о т о у с ъ въ р ш е н с т в а н е и
кариерното развитие на индивида в
организацията допринасят за по-ефективно
изпълнение на организационните цели, то тази
кариера е ефективна и за организацията.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ефективното кариерно развитие изисква
разглеждането му като двустранен процес с
обща цел. От едната страна е индивидът, със
с в о я с ъ з н ат е л е н и о т го в о р е н и з б о р ,
съответстващ на мотивационните му нагласи за
работа в конкретна организация. От другата
страна е организацията, която поема определени
задължения при наемане на служителя.
Организацията очаква, че той ще изпълни
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Êàðèåðíîòî ðàçâèòèå  îòãîâîðíîñò íà èíäèâèäà è îðãàíèçàöèÿòà
ефективно своите трудови задачи. Служителят
очаква, че в замяна ще успее да удовлетвори
професионалните и кариерните си цели. По този
начин кариерата на служителя в организацията
се явява резултат от степента на съответствие на
взаимните интере си на служителя и
организацията. Едновременното реализиране
на индивидуалните и организационните цели и
интереси може да бъде постигнато чрез
п а р а л е л н о от ч и т а н е и н а о бе кт и в н и я ,
предварително определен път на трудовия
живот, и на субективния, гъвкав подход към
управлението на кариерното развитие.
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×îâåøêèÿò êàïèòàë
â ñúâðåìåííèòå
èêîíîìè÷åñêè
èçñëåäâàíèÿ:
ñèñòåìàòè÷åí
ïðåãëåä íà ëèòåðàòóðàòà çà
ñòðàíèòå îò
Öåíòðàëíà è
Èçòî÷íà Åâðîïà
äîö. ä-ð Ìàðèÿ Íåé÷åâà
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò
1. Âúâåäåíèå
Темата за човешкия капитал (ЧК) е една от
доминиращите в съвременните изследвания
относно факторите за икономически растеж
както в развитите, така и в развиващите се
страни. Това е обусловено от достигнатите
граници за екстензивен тип растеж при първите
поради фактори като демография на
населението, изчерпаемост на
невъзобновяемите природни ресурси, а при
вторите – поради нарастващото средно
образователно равнище на населението. В
съвременния свят се засилват тенденциите за
масовизация на средното и дори на висшето
образование. Независимо че в широк смисъл,
запасът от човешки капитал не се ограничава
само до придобитото образование, а включва
талант, вродени и придобити умения, опит и
з н а н и я , зд р а в н о - п с и х и ч е с к и с т ату т н а
индивида, в макроикономическите изследвания
той се асоциира и апроксимира предимно с
образователното равнище на населението, което
1
е и предположението в настоящата статия. Тя
цели да систематизира основните публикации,
които се фокусира върху страните-членки на ЕС
2
от централна и източна Европа (НСЧ – 10) ,
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включително България.
Концептуалната и методологична рамка на
емпиричните изследвания се формира от
теоретичните модели на растежа, които могат да
бъдат класифицирани в две основни групи:
неокласически модели и модели на ендогенния
растеж. Те извеждат положителен ефект на ЧК
върху дългосрочния темп на промяна на
съвкупната активност или дохода на глава от
населението, независимо че механизмът на
влияние е различен. Според модела, въведен от
Mankiw, Romer и Weil (1992), растежът в даден
период от време се детерминира от нормата на
инвестиции в ЧК през този период. В условия на
намаляваща пределна възвращаемост на
капитала, ускорен темп на растеж може да се
по стигне единствено чрез по стоянни
инве стиции в образование, обучение и
квалификация, най-вече чрез подходяща
активна публична политика. Разширеният
неокласически модел на растежа широко се
прилага в крос-секшън анализите на
икономиките. В последствие е доразвит в
методологично отношение, като се използват
предимно динамичният модел на Islam (1995) и
този на Nonneman и Vanhoudt (1996) с отчитане
на разходите за научно-изследователска
дейност. От своя страна, теорията за ендогенния
растеж (Romer, 1986; Lucas, 1988) извежда, че
изходното равнище на ЧК в даден момент
предопределя темпа на ръст в следващи
периоди. Основно предположение тук е
1
Инвестициите и запасът от ЧК на национално равнище се
измерват чрез парични и непарични измерители. Към първите
спадат държавни и частни разходи за образование, представени
като дял от БВП или на глава от населението; съотношение
между разходи за образование и доход на глава от населението.
Моделите, базирани на подхода на Mincer (1974) за оценка на
възвращаемостта на образованието, използват трудовото
възнаграждение според образователното равнище. Популярни
непарични показатели са: коефициент на записване (enrollment
rate), норма на дипломиране (graduation rate), среден брой години
на обучение (average years of schooling), разпределение на
населението или работната сила според придобитото
образование (educational attainment). В последните години се
налагат и индикатори за качество, като резултати от
стандартизирани тестове за учащите се (напр. PISA). Тази
разнородност показва, че липсва унификация по отношение на
измерителите на ЧК, което затруднява сравнимостта на
резултатите (вж. Neycheva, М., Izsledvane na obrazovanieto na
rabotnata sila I rolyata mu za ikonomicheskia rastezh. Flat, Burgas,
2012).
Абревиатурата НСЧ-10 тук се отнася за следните постсоциалистически страни-членки на ЕС: България, Естония,
Латвия, Литва, Румъния, Полша, Словакия, Словения, Унгария,
Чехия.
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×îâåøêèÿò êàïèòàë â ñúâðåìåííèòå èêîíîìè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ:
наличието на положителни странични ефекти и
„разпръскване на знанието“ (knowledge
spillover) в икономиката.
От своя страна емпиричните резултати не
могат да подкрепят напълно хипотезата за
стимулиращ ефект на образованието в дълъг
3
период. Една от причините, които се изтъкват,
е, че качеството на ЧК има по-силен ефект от
количеството (Hanushek и Woessman, 2008;
Faruq и Taylor, 2011). Качеството се обвързва
п р е д и м н о с ко г н и т и в н и т е у м е н и я н а
индивидите. Оскъдността на данни за широк
обхват страни възпрепятства определянето на
единен измерител на тези умения, но най-често
се използват резултатите от стандартизирани
тестове, провеждани с учащите се, предложен от
Hanushek и Kimko (2000). Диференцират се и
ефектите на различните равнища на
образование – основно, средно, висше – върху
икономическата активност.
Структурата на статията е както следва: втора
секция описва методологията на изследването и
получените на всеки етап резултати; трета част
прави сравнителен преглед и систематизира
п р оу ч ва н и я т а от н о с н о з а в и с и м о с т т а
«образование-икономически растеж» в НСЧ-10;
накрая е представено обобщение и заключение.
2. Ìåòîäîëîãèÿ íà èçñëåäâàíåòî
Настоящото изследване систематизира и
обобщава релевантните разработки, прилагайки
м е т од а н а с и с т е м а т и ч н и я п р е гл е д н а
литературата (systematic literature review).
Характерно за този подход е качествено
проучване, съпоставка и обзор на резултатите от
всички изследвания по дадена тема (Ressing,
Blettner и Klug, 2009). Предвид растящия брой
на публикациите в икономическата литература
п р е ц и з н о т о п р оу ч в а н е и з и с к в а : я с н о
дефинирани критерии за включване, респ.
изключване, на отделни работи; ползване на
поне две алтернативни бази данни за цитирания;
публикации на различни езици; търсене както в
научни спис ания, т ака и в издания от
конференции. Този тип анализ се отличава от
описателния преглед (narrative review), при
който включените в обзора на литературата
3

Съвременни проучвания по темата са представени в Neycheva,
M. , Secondary versus higher education for growth: the case of three
countries with different human capital's structure and quality, Quality
and Quantity, DOI 10.1007/s11135-015-0267-0.
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разработки се определят субективно,
несистематично, по усмотрение на автора и
нямат претенции за изчерпателност. Тук се
фокусираме върху базите данни Scopus и Web of
4
Science , които позволяват удовлетворяване на
критериите за систематичен ана лиз на
литературата по избраната тема.
Предвид разнообразието от проучвания за ЧК
и с оглед улесняване на сравненителния преглед,
анализираната извадка се ограничава до
следните характеристики:
1). Обхванати са проучвания по темата за
влиянието на човешкия капит а л върху
икономическия растеж, в които е възприет
образователният подход към ЧК, т.е. последният
се измерва чрез показатели за образованието и
образователното равнище на населението.
2). Включени са емпирични разработки в
реферирани и списания с импакт фактор и
доклади от базите Scopus и Web of Science за
периода 1996 - 2016г.
3). Географският обхват на проучванията са
НСЧ-10.
Ïúðâè åòàï: Àâòîìàòè÷íî ôèëòðèðàíå
íà èçñëåäâàíèÿòà ïî çàëîæåíèòå êðèòåðèè
Първоначално е направено последователно
а вт о м ат и ч н о т ъ р с е н е п о о п и с а н и т е в
предходния параграф критерии, като изведеният
брой научни публикации на всеки следващ етап
е показан в табл. 1. В края на процедурата са
филтрирани 221 публикации в Scopus и 48 в Web
of Science, удовлетворяващи критериите за
включване.

4

Това са двете най-популярни бази дании с реферирани издания
в сферата на социалните, вкл. икономически, науки в
европейското научно пространство. Scopus обхваща над 21 000
научни издания, включително 5000 заглавия в полето на
социалните и хумантирни науки. Web of Science е колекция от
следните бази данни: Web of ScienceTM Core Collection, BIOSIS
Citation IndexSM, Current Contents Connect®; Data Citation
IndexSM; Derwent Innovations IndexSM; KCI-Korean Journal
Database; MEDLINE®; Russian Science Citation Index; SciELO
Citation Index; Zoological Record®.
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Таблица 1. Критерии за и резултати от автоматично търсене на бази данни
Източник
(база данни)

Scopus

Web of Science

Научна област

Social Sciences and
Humanities

Social Sciences

Период на изследването

1996 - 2016

1996 - 2016

Търсене за Human capital

21185*

34808**

10610

8317

5373

1455

Economics,
Econometrics and
Finance
2785
10/12/21/77/54/41/21/
33/30/39/87/96
Общо 303
неповтарящи се
документа

Business Economics
Education Educational
Research
1237
3/4/10/6/4/3/4/5/3/12/6/
8
Общо 48
неповтарящи се
документа

Търсене в рамките на резултатите за
Education
Търсене в рамките на резултатите за
growth
Търсене в рамките на резултатите за
предметна област

Търсене в рамките на резултатите за
страна: Estonia/Latvia/Lithuania/Poland/
Hungary/Czech Republic/Slovakia/
Slovenia/Bulgaria/Romania/central and
eastern Europe/new member states
Търсене в рамките на резултатите за
вид публикация – периодика (Article, 221
48
Conference paper***)
*
Брой публикации, отговарящи на съответния критерий за търсене. Търси се в
заглавието на публикацията (Article Title), абстракта (Abstract), ключови думи
(Keywords). Възможностите за търсене се заложени в базата данни.
**
Брой публикации, отговарящи на критерия/иите за търсене. Търси се в тема (Topic).
***
Не е включено ограничение по отношение на езика на публикацията,
преобладаващ брой са на английски ези, но са налице и няколко на руски, чешки,
полски и др.

Âòîðè åòàï: Ïðåãëåä íà àáñòðàêòà íà
àâòîìàòè÷íî èçâåäåíèòå íàó÷íè
ïóáëèêàöèè
На получените от първия етап 269
публикации е направен преглед на абстракта за
уточняване на степента, до която отговарят на
предмета на изследване. Те са класифицирани в
осем основни направления относно
проблематиката за ЧК в общ смисъл и в частност
ефекта му върху икономическия растеж (вж.
табл. 2). Включени са изследванията, за които в
извадката попада поне една страна от НСЧ-10.
Като нерелевантни са отчетени публикации,
които:
1). не отговарят на географския обхват,
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например: отнасящи се за развити икономики от
централна Европа, други пост-социалистически
европейски икономики (напр. Русия и др.),
трети страни (Китай, Индия). Игнорирани са и
п р оу ч ва н и я т а от н о с н о вл и я н и е то н а
образованието на мигрантите от ЦИЕ върху
икономически показатели в приемащата страна,
най-често САЩ или западно-европейските
страни.
2). дискутират разходите или политиката по
образование или са с теоретична насоченост.
Трябва да се уточни, че извън публикациите
за влиянието на образованието върху растежа в
страните от ЦИЕ настоящото изследване не
претендира за точност и категоричност, тъй като
те не са обект на търсене в базите данни. Не са

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

×îâåøêèÿò êàïèòàë â ñúâðåìåííèòå èêîíîìè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ:
изведени и изследвания, в които ЧК или
образованието участват като контролна
второстепенна променлива в модела, поради
което не са споменати в заглавието, абстракта
или ключовите думи. Също така, възможно е да
не са обхванати и публикации, при които една
или няколко страни от ЦИЕ са част от панела
икономики и за тях не са изведени отделни
резултати. Все пак, общият брой (269) и делът на
нерелевантните източници (134) значително
превишават този на публикациите, в които са
включени страни от ЦИЕ (22), което е
показателно за изчерпателно стт а на
методологията. Само в 14 източника изрично се
д и с к у т и р а и о ц е н я в а в р ъ з к ат а м е ж д у
образованието и темпа на растеж в една или
няколко от НСЧ-10.

Òðåòè åòàï: Ñðàâíèòåëåí ïðåãëåä è
ñèñòåìàòèçàöèÿ íà ïðîó÷âàíèÿòà ïî
òåìàòà
На получените 14 разработки, в които са
цитирани резултати за пост-социалистически
страни от ЕС, е направен подробен преглед и
сравнителен анализ, представен в следващата
секция.

Табл. 2. Класификация на изследвания за ЧК, изведени от автоматичното търсене
Предмет на изследване*

Брой публикации

Ефекти на ЧК върху икономически растеж

22 в т.ч. 14 публикации с
резултати за икономики от
НСЧ–10

Измерване и оценка на запаса от и инвестициите в ЧК

23

ЧК и факторна производителност

9

ЧК и иновации
Ефекти на ЧК на микро – фирмено, отраслево –
равнище

3

ЧК и пазар на труда

34

**

18

в т.ч. заплащане, възвращаемост от образованието,
20
доходи и подоходна диференциация
Други (напр. ЧК и сенчеста икономика, институции)
3
Други (нерелевантни)
134
Общо
266
*
Класификацията по подгрупи е направена въз основа на преглед на абстрактите на
публикациите, изведени на първи етап според възприетата методология. Сумата им
(266) не съвпада с общия брой (269), посочен в табл. 1, тъй като няколко се дублират
в базите данни или са класифицирани в две групи.
**
Обхванати са както работи, в които ЧК и/или показатели за образованието са
включени в емпиричния анализ като основни факторни променливи, така и тези, при
които те участват в модела като контролни допълващи променливи. Включени са
публикации, в които поне една от НСЧ-10 участва в панела икономики. Отделно е
изведен броят на публикациите, които се отнасят само за една или няколко страни от
целевата група.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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3. Ñðàâíèòåëåí àíàëèç íà åìïèðè÷íèòå
èçñëåäâàíèÿ îòíîñíî çàâèñèìîñòòà
«îáðàçîâàíèå  èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ» â
ÍÑ×-10
Таблица 3 представя сравнителния анализ на
проучваният а, споменат по-горе. Те са
систематизирани според: географски и времеви
обхват на данните; методология, по-конкретно
използван измерител на ЧК и метод на
изследване; основни изводи и резултати. За
количеството на ЧК се използват популярни
индикатори като: среден брой години на
5
обучение (Van Leuween и Fоldvári, 2011; Van
Leuween и Fоldvári, 2013); коефициент на
записване (Silaghi и др., 2014; Rusinova, 2007;
Cetin и Dogan, 2015); дял на населението с
дадена образователна степен (Smetkowski, 2013;
Neycheva 2013); разходи за образование в
публичния и/или бизнес сектора (Altar и др.,
2008; Neycheva, 2010; Próchniak, 2011;
Konopczynski , 2014; Verbič и др., 2014).
Brodzicki (2012) добавя и средния брой години
професионален опит. Няколко публикации се
фокусират върху отделни икономики: Румъния,
Унгария, България, Словения и Полша.
Преобладава изводът, че ЧК стимулира
растежа и е статистически значим фактор
(Próchniak, 2011; Smetkowski 2013; Van Leuween
и Fоldvári, 2013). Чрез ендогенен модел за
Словения Verbič и др. (2014) обосновават
положителния дългосрочен ефект на пов и с о к и т е р а з ход и з а о б р а з о в а н и е и в
по следствие по-високото образователно
равнище на трудовите ресурси.
Тр и от и з с л ед ва н и я т а п р ед с т а вя т
сравнителни резултати за разширената извадка
от европейски икономики и за суб-извадка от
ЦИЕ. За вторите Brodzicki (2012) изчислява пов и с о к ко е ф и ц и е н т н а е л а с т и ч н о с т н а
образованието, като максималната стойност
достига 3.883. Rusinova (2007) изтъква, че
инвестициите в ЧК са положително корелирани
с темпа на растеж на БВП на страните от ЦИЕ
след 1995 г., но не и преди това (1990-1994г.).
Според Neycheva (2010) държавните разходи за
образование имат положителен статистически

значим ефект за целия изследван панел от 20
страни от ЕС, като еластичността на съвкупното
производство по отношение на ЧК е в границите
0.185 – 0.25. Но, това се дължи на резултата за
развитите икономики (0.19 – 0.30), докато за
р а з гл е д а н и т е о с е м Н С Ч н е е н а л и ц е
статистически значима зависимост. Това се
обяснява с отрицателната корелация между
публичните разходи за образование като
измерител на инвестициите в ЧК и
производителността на труда.
Neycheva (2013) посочва, че оценката на
ефекта на средно образование върху съвкупното
п р о и з в од с т в о е ч у в с т в и т е л н а с п р я м о
спецификацията на модела: при липса на
физически капитал регресионният коефициент
е положителен и статистически значим, а в
пълния модел с физически и човешки капитал,
измерен чрез дела на работната сила със средно
образование, вторият губи статистическата си
значимост. Това показва, че те са допълващи се
фактори в производството, но освен двигател на
р а с т е ж а в б ъ л г а р с к а т а и ко н о м и к а с а
инвестициите в дълготрайни активи в частния
сектор. Този извод се подкрепя и от Krueger and
Lindhal (1998), според които липсата на значима
корелация между образованието и растежа се
дължи на включването на физическия капитал
като контролна променлива в модела.
Н я кол ко р а з р а б от к и , е кс п л о ат и р а щ и
разширената производствена функция на CobbDouglas, извеждат коефициент на еластичност
близък до 0.30 (Van Leewen и Foldravi, 2011;
Neycheva, 2013; Konopczynski, 2014). Това
означава, че 1% нарастване на запаса от ЧК,
измерен чрез съответен индикатор, ускорява
растежа на икономиката с 0.3 пункта.

5

Широкото използване на средния брой години на обучение
(average years of schooling) като измерител на запаса от ЧК в
национален мащаб се обуславя от наличието на бази данни за
широк обхват страни. Най-разпространена е непрекъснато
обновяваната база данни на Barro-Lee (Barro и Lee, 2010).
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Таблица 3. Систематичен преглед на релевантните емпирични изследвания*

Próchniak (2011)

Neycheva (2010)

Altar и др. (2008)

Rusinova
(2007)

Публи
к.

Извадка и
период на
изследването

Измерител на ЧК и метод на
изследването

Коефициент на записване
25 страни от
(enrollment rate) в средното
ЦИЕ,
образование
включително
Пространствен модел на
10те НСЧ на ЕС темпа на изменение на
1990-2002 г.
реалния БВП на глава от
населението
Инвестиции в ЧК, изчислени
по метода на постоянната
инвентаризация
(perpetual
inventory
method)
за
разходите за образование в
Румъния,
публичния и частния сектор;
2000-2020 г.
дял на заетите с висше
образование
Двусекторен
модел
на
ендогенния растеж с ЧК на
Uzawa-Lucas

Основни резултати и изводи

ЧК е положително корелиран с
темпа на растеж на БВП след 1995г.,
но не и преди това (1990-1994г.).

Дори и при нулев ръст на
населението, в дълъг период темпът
на ръст на БВП е около 6% поради
влиянието на ЧК. Делът на ЧК,
използван в производствения сектор
в дълъг период е 46.6%.

Публични
разходи
за
образование (% от БВП)
Панелна регресия (функция
на
Cobb-Douglas)
със
зависима променлива петгодишна пълзяща средна за
темпа на ръст на реалния
БВП

Ефектът на държавните разходи за
образование е положителен за целия
панел (регрес. коеф. варира между
0.185
и
0.25)
за
развитите
европейски икономики (0.19 – 0.30),
докато за НСЧ ефектът (0.28 – 0.36)
е положителен, но преобладаващо
статистически
незначим.
Последното се обяснява с липсата на
положителна
корелация
между
образованието и производителността
на труда.

Разходи за образование като
дял от брутния национален
доход, дял на текущо
те
10 НСЧ на ЕС икономически
активното
от ЦИЕ
население с основно и висше
1993-2009 г.
образование
Корелационен анализ и
регресия на темпа на ръст на
реалния БВП

Разходите за образование не са
статистически значим фактор за
растежа, докато ЧК, измерен чрез
дела на икономически активното
население с висше образование, има
положителен ефект.

20 икономики
от ЕС; НСЧ:
България,
Чехия,
Унгария, Естония,
Латвия,
Литва, Полша,
Словакия
1995-2009 г.
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Van Leewen & Foldravi
(2011)

Унгария
1924-2006

Van Leuween & Földvári
(2013)

Brodzicki (2012)

28те страни членки на ЕС,
Исландия,
Норвегия,
Швейцария,
Македония и
Турция
1999-2009 г.
7 страни от
ЦИЕ
(България,
Чехия,
Словакия,
Източна
Германия,
Унгария,
Полша,
Румъния)
1920-2006 г.

Neycheva (2013)

България
2000-2012 г.
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Среден брой години на
обучение (average years of
schooling),
норма
на
възвращаемост
на
образованието (rate of return
to education) метода на
Mincer
Счетоводство на растежа
(growth
accounting),
регресионен
анализ
на
времеви редове (агрегирана
функция на Cobb-Douglas)
ЧК е изчислен като функция
на средния брой години на
обучение и средния брой
години на професионален
опит на населението
Панелна регресия на реалния
БВП
на
глава
от
населението, базирана на
неокласическия модел на
растежа

Среден брой години на
обучение
и
паричната
стойност на ЧК
Анализ на счетоводството на
растежа на базата на
неокласическата
производствена функция

ЧК
е
основен
фактор
за
икнономическия растеж през целия
период с изключение на на 198195г. Запасът от ЧК нараства средно
с 2.2% годишно. Общата факторна
производителност намалява, когато
се отчете влиянието на ЧК.
Коефициентът на еластичността на
съвкупния продукт по отношение на
ЧК е 0.3.

По – високият запас от ЧК има посилен ефект върху растежа на БВП
на глава от населението в страните
от ЦИЕ в сравнение с останалите
европейски икономики, включени в
извадката.

Влиянието на ЧК върху растежа е
положително. По-ниската парична
стойност на ЧК в пост социалистическите страни обуславя
и по-ниските темпове на растеж в
сравнение със старите страни членки на ЕС.

При отчитане на физическия капитал
в модела, средното образование има
отрицателен ефект (-0.28) в кратък и
Дял на работната сила с поне статистически незначим ефект в
средно образование;
дълъг период. Това се обяснява с
чуждоезикова подготовка на ролята на
качеството на ЧК,
населението
измерено
чрез
чуждоезиковата
Коинтеграционен анализ,
подготовка. Висшето образование е
базиран на агрегираната
положително корелирано с растежа
функция на Cobb-Douglas
както в кратък (0.20), така и в дълъг
период
(0.4
–
0.6).
Бизнес
инвестициите, експортът и ПЧИ са
основните фактори на растежа.
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Silaghi и др. (2014)

Konopczynski (2014)

Verbič и др. (2014)

Smetkowski (2013)

×îâåøêèÿò êàïèòàë â ñúâðåìåííèòå èêîíîìè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ:

Дял на населението с висше
образование
Анализ на вариацията и
корелационен анализ на
10те НСЧ на ЕС
По-високият запас от ЧК е един от
икономическата активност
от ЦИЕ
факторите, обясняващ регионалните
(БВП,
брутна
добавена
2000-2008 г.
различия в икономическия растеж.
стойност) по региони в
Европа и обуславящи ги
фактори,
включително
образованието
Политиката на 10% ръст на
държавните разходи за образование
Разходи за образование
има най-силен стимулиращ ефект
Динамичен модел на общото върху образователните разходи на
равновесие с ендогенен тип домакинствата в дълъг период в
Словения
растеж
сравнение с останалите разглеждани
2010-2060 г.
Симулира се влиянието на сценарии. Това води до временно
пет алтернативни сценария изтегляне на част от работната сила
за
държавната политика от пазара на труда, но придобитите и
върху
икономическата усъвършенствани умения в резултат
активност в дълъг период
на обучението създават условия за
по-висок дългосрочен темп на
растеж на реалния БВП.
Икономическият растеж на Полша в
периода се дължи основно на
нарастването на запаса от ЧК (5%
Публични и частни разходи
годишно) вместо на физическия
за образование
капитал.Ръстът на разходите за
Полша
Модел на растежа с ЧК
образование с 1% увеличава темпа
2000-2011 г.
Mankiw, Romer & Weil
на ръст на БВП в дълъг период с
(1992), разширен с данъчни
0.3% годишно. Този резултат е
приходи и държавни разходи сравним с ефекта върху растежа на
4%но понижение на данъчната
тежест върху домакинствата и
фирмите.
Коефициентът на записване
Разходите
за
научновъв висшето образование
изследователска дейност в частния
Динамична панелна регресия
сектор, но не и тези в публичната
те
10 НСЧ на ЕС на темпа на ръст на реалния
сфера, ускоряват темпа на растеж на
от ЦИЕ
БВП на единица от текущо
БВП. При добавяне на ЧК приносът
1998-2008 г.
икономически
активното
на разходите за НИД се понижава,
население,
основана
на
което предполага, че положителният
неокласическия модел на
им ефект се дължи отчасти на
растежа
връзката им с ЧК.
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Cetin, Dogan (2015)

Налице
е
коинтеграционна
зависимост между ЧК и темпът на
Коефициент на записване
растеж на БВП. Коефициентът на
във висшето образование
еластичност
на
съвкупното
Румъния
Тест за контеграция на
производство спрямо образованието
1980 – 2011 г.
Pesaran и Johansen-Jeselius;
е 2.33 в дълъг период и 0.51 в кратък
Тест за каузалност на Todaпериод. Тестът на Toda-Yamamoto
Yamamoto
не отхвърля хипотеза, че ЧК не
причинява растежа.
*
Включени са публикациите, изследващи зависимостта между образованието и икономическия
растеж в НСЧ-10 (вж. табл. 2). Поради липса на достъп не е включено само изследването на
Caplanova, A., Human Capital Theory and Current Slovak Economy. Ekonomicky Casopis 51, (2003):
947–962.

Дискутира се и съвместната роля за растежа
на образованието и научно - изследователската
дейност, както и притока на чуждестранен
капитал. Моделът на Silaghi и др. (2014) показва,
че само разходите за НИД в частния сектор
ускоряват темпа на растеж, докато тези в
публичната сфера не са статистически значими.
Част от намерения положителен ефект се
игнорира при добавяне на ЧК чрез коефициента
на записване във висшето образование. Eller и
др. (2006) намират допълващ ефект между ЧК и
ПЧИ. В период от две години след инвестицията
тя би ускорила икономическото развитие, само
ако е наличен достатъчен човешки капитал, чрез
който да бъде усвоена. Забелязва се, че липсват
изследвания, които квантифицират влиянието
на качеството на ЧК върху растежа.
Що се отнася до българското научно
пространство, към представените в таблица 3
ще добавим Gerunov (2014), който се фокусира
върху 27те страни от ЕС в периода 1998-2009г.,
като измерва ЧК чре з пропорцият а на
населението в трудоспособна възраст с поне
средно образование. Панелните регресии
извеждат статистически незначим отрицателен
ефект на ЧК върху темпа на икономически
растеж както за разширения панел, включващ
всички страни от ЕС-27, така и за 12те НСЧ.6
Налице са също и редица многоаспектни
задълбочени дескриптивни анализи на пазара на
труда и на състоянието на текущо икономически
активното население според образователното
р а в н и щ е в с т р а н ат а . С р ед п о с л ед н и т е
изследвания са тези на Ganeva и Ganev (2014),

Shishmanova (2014), Kirova и др. (2012), Zareva
(2012), Sotirova (2009).
4. Çàêëþ÷åíèå
Във фокуса на настоящата разработка стоят
емпиричните изследвания относно влиянието
на човешкия капитал върху икономическия
растеж. За страните от ЦИЕ това е съществен
въ п р о с п р едв и д ср ав н и т ел н о в и со кото
образователно равнище и промените в
образователния профил на населението,
обусловани от демографски процеси, периода
на преход, образователните политики. Чрез
използване на метода на систематичния преглед
на литературата са изведени публикциите по
темата в две от най-популярните бази данни за
научна икономическа литература: Scopus и Web
of Science. Анализът изтъква, че въпреки
нарастващия научен интерес в световен мащаб и
европейското научно пространство в частност,
само 14 изследвания се фокусират върху една
или няколко страни от целевата група.
Използваната методология и количествени
измерители за ЧК са съвместими с прилаганите
във водещите разработки. Налага се изводът, че
като цяло човешкият капитал и по-високото
образователно равнище стимулира растежа.
Като основен недостак се откроява дефицитът
на проучвания за отделни страни. Като ниша за
бъдеща работа са емпиричните анализи, които
диференцират влиянието на отделните
образователни равнища – средното и висше
образование, както и на количеството и
качеството на човешкия капитал върху растежа.

6

Изследването не попада в обсега на автоматично търсене, тъй
като не е цитирано в избраните бази данни (Scopus и Web of
Science).
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Îñîáåíîñòè â óïðàâëåíèåòî íà õîðàòà â îïåðàöèèòå íà...

Îñîáåíîñòè â
óïðàâëåíèåòî íà
õîðàòà â îïåðàöèèòå íà óñëóãè
ïðè ðàçëè÷íè ïî
òèï êîíòàêòè
ìåæäó ïåðñîíàëà
è êëèåíòèòå
äîö. ä-ð Þëèÿ Éîðãîâà
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò
Независимо от широкото навлизане на
информационните и комуникационните
технологии в сферата на услугите, те все още се
проектират, изпълняват и потребяват от хора.
При реализиране на операциите на услуги са
въвлечени в различна степен и двете участващи
страни – персонал и потребители.
Е д н о в р е м е н н о с т т а н а п р о и з в од с т в о и
консумация, присъща на услугите, обуславя
неразривната връзка между персонала със
съответните поведенчески и мотивационни
х а р а к т е р и с т и к и , ком п е т е н т н о с т и и
удовлетвореност от труда и клиента с неговия
опит, очаквания и възприятия. От гледна точка
на управлението на човешките ресурси при
производството на услуги е важно да се отчете,
че към входовете на операционната система се
добавя и клиентът, който постъпва, присъства и
често участва в процеса на създаване на
продукта. Срещата и взаимодействието между
доставчика на услугата и клиента се случват в
о п е р а ц и о н н ат а с и с т е м а н а й - в еч е п р и
изпълнението на процеса на трансформация на
ресурсите в готов продукт. Процесът на
трансформация в операциите на услуги съдържа
два компонента – процесът на обслужване и
преживяванията на клиента, като част от
о п е р а ц и и т е . То в а п о с т а в я с е р и о з н и
предизвикателства пред операционните
ръководители, които трябва да управляват
едновременно и двата компонента. От една
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

страна присъствието и/или участието на
потребителя в операциите му позволява бързо
да формира оценката си за качеството на
предоставяния продукт и като следствие
определя до голяма степен неговото поведение и
преживявания по време на реализиране на
процеса. От друга страна процесите на
обслужване се характеризират с голямо
разнообразие и се диференцират по редица
важни показатели, имащи отношение към
решенията за управление на хората. Един от
най-често дискутираните и използван за
класифициране, както на услугите, така и в
частност на процесите на обслужване показател
е наличието на контакт между доставчик и
п от р е б и т е л н а у с л у г ат а . К л и е н т ъ т н а
организацията за услуги влиза в множество
различни по тип контакти, както с персонала,
така и с обслужващата система, физическата
среда в организацията, другите присъстващи
клиенти.
Обект на изследване в статията е връзката и
зависимостта между различните по тип
контакти “персонал-клиент“, протичащи в
о п е р а ц и и т е н а у с л у г и и п од ход и т е з а
управление на хората, участващи в тях. Целта е
да се изяснят и анализират типовете контакти,
факторите, които ги определят и им влияят и на
тази база да се формулират изводи относно
особеностите на управлението на хората в
операциите на услуги.
Òèïîâå êîíòàêòè ìåæäó ïåðñîíàëà è
êëèåíòèòå â ïðîöåñà íà ïðåäîñòàâÿíå íà
óñëóãàòà.
За да с е о светлят ролят а, мястото и
в з а и м од е й с т в и я т а м е ж д у п е р с о н а л а и
клиентите в процеса на производство на
услугите е необходимо първо да се определи
типът контакт между тях. Голяма част от
услугите се характеризират и класифицират
н а й - веч е ч р е з т и п а , и н т е н з и в н о с т т а и
спецификата на контакта и взаимодействието
1
между доставчик и потребител.
Контактът между клиента и организацията,
известен в литературата като „момента на
2
истината“ е обект на изследване и анализ от
множество теоретици и практици в областта на
1

Chase, R., Jacobs, F., Aquilano, N. (2005). Operations Management
for Competitive Advantage, 11th ed., McGraw-Hill/Irwin, pp. 98105.
2
Norman, R., Service Management, John Wiley&Sons, New York,
1984, p.89.

51

мениджмънта и маркетинга. Karl Albrecht го
определя като: „Всеки епизод, в който клиентът
влиза в контакт с който и да е аспект на
организацията и придобива впечатление от
3
качеството на нейните услуги“ . Настоящото
изследване ще се ограничи до контактите между
персонала и клиентите, свързани чрез процеса
на производство и предоставяне на услугата, т.е.
в рамките на операционната функция.
От специализираната литература 1 , 4 , 5 и
практиката са известни няколко основни форми
на осъществяване на контакта „персоналклиент“ в процеса на обслужване: по телефона,
без директен контакт (с писма, при напълно
автоматизираните процеси, технологично
базираните услуги) и „лице в лице“.
Традиционно използваните в услугите
контакти „по телефона“ добиха още по-широка
популярност с изграждането на Кол центрове за
извършване на масови стандартизирани
процеси на обслужване. Специфичното при
този тип контакт между персонала и клиента е,
че двете страни нямат възможността да се
виждат при изпълнение на услугата и това
създава голям потенциа л за грешки,
недостатъчно коректно разбиране на клиента и
като следствие разминаване между очаквания и
резултат от обслужването. Доставчикът на
услугата трябва да притежава и развива
вербални умения, да преценява по гласа на
к л и е н т а п о з и т и в н и и л и н е г ат и в н и с а
преживяванията му от процеса на обслужване и
това да определя неговите действия по
обслужването.
Процесите на обслужване без директен
контакт между клиент и доставчик на услугата
станаха обект на засилено внимание и
изследване в по следно време поради
динамичното развитие на телекомуникациите и
Интернет технологиите и свързаното с това
широко разпространение на нови технологично
базирани услуги. Това наложи преразглеждане
и допълване на традиционните схващания за
6,7,8,9
контакта с клиента. Редица автори,
предложиха свои изследвания по проблемите на
3

Haksever, C., B. Render, R. Russell, R. Murdick, Service
Management and Operations, 2-nd Ed., Prentice-Hall, Inc., 2000,
p.22.
4
Chase R.B., Revisiting “Where Does the Customer Fit in a Service
Operation?” Background and Future Development of Contact
Theory, Handbook of Service Science, Springer, 2010, pp.11-17.
5
Johnston, R., G. Clark, Service operations management: Improving
Service Delivery, 3rd ed. London, Prentice Hall, 2001, р. 205.
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управлението на технологично базираните
услуги. Разработената от Sampson
класификация дефинира три нови
разновидности на контакта „клиент-доставчик
6
на услугата“ от този тип:
– „чист виртуален контакт с клиента“ (Pure
virtual customer contact), където компаниите
дават възможно ст на клиентите да
взаимодействат помежду си в отворена среда –
например, SecondLife и eBay;
– „ ком б и н а ц и я м е ж д у в и ртуа л е н и
действителен контакт“ (Mixed virtual and actual
customer contact), където клиентите си
взаимодействат в среда модерирана от
доставчика на услугата – например в YouTube,
WikiPedia и други дискусионни групи;
– „контакти базирани на технологии“
(Technology enhanced customer contact), при
които консултант от обслужващата компания
о съще ствява дист анционно конт рол на
компютъра на клиента за решаване на конкретни
проблеми в работата му.
Съвременните технологии, позволяващи
в и ртуа л н и ко н т а кт и м е ж д у к л и е н т а и
персонала, създават различни от традиционните
възможности за потребителя да бъде поефективен участник в процеса на създаване на
услугата, което носи ползи и на двете страни.
Важно за управлението на хорат а при
производството на услуги без директен контакт
е, че тук активната роля се изпълнява предимно
о т к л и е н т а , ко й т о с е я в я в а р е с у р с з а
организацията, поемайки голяма част от
дейно стите. Това изисква задълбочено
изследване на типа клиенти10, техните нагласи,
очаквания и компетентности за участие в
процеса и определяне на адекватни подходи за
ефективното им управление и обучение, ако
това е необходимо.

6
Chase R.B., Revisiting “Where Does the Customer Fit in a Service
Operation?” Background and Future Development of Contact
Theory, Handbook of Service Science, Springer, 2010, pp.11-17.
7
Dimkov,S., Kachestvo na obsluzhvane pri tekhnologichno bazirani
uslugi, Sofia, Avangard Prima,2013, 216str.
8
Boneva, M., A. Petkov, A. Nedyalkov, Metodika za izsledvane na
sistemi za vzaimootnosheniyata s klienti, VII Mezhdunarodna
nauchna konferentshiya, Sozopol, TU Sofia, 2015, str. 239-248.
9
Boneva, M., A. Petkov , Spetshifika na e-upravlenieto v
predpriyatiyaza IKT uslugi, V-ta Mezhdunarodna nauchna
konferentshiya, Sozopol, TU Sofia, 2013, str. 236-247.
10
Yorgova, Yu., Podkhodi za upravlenie na klientite v operatshiite na
uslugi, Mezhdunarodna nauchna konferentshiya, SA “D.Tshenov”,
Svishtov, Sb.dokladi, tom 6,str. 340-347.
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Контактите от типа „лице в лице“ са вероятно
най-сложни и изпълнени с предизвикателства
по отношение на управлението на хората,
участващи в процеса и те ще са най-вече обект
на внимание в работата. Това е типът контакт с
най-голяма интензивност на протичащите
социални взаимодействия. За него е присъща
по-висока степен на неопределеност, поради
потенциалните отклонения в поведението,
мисленето, състоянието и компетентностите на
участниците. Персоналното присъствие и
участие на клиент а в проце са му дава
възможност да оценява не само качеството, но и
да има усет за рисковете, които поема с избора
на конкретната услуга, организация или
доставчик. Контактът «лице в лице» може да
бъде с различна спецификация11, което обуслувя,
както разликите в производственат а
ефективност и продажбените възможности, така
и в изискванията към компетентностите на
персонала.
Ôàêòîðè, âëèÿåùè âúðõó êîíòàêòèòå
ïåðñîíàë-êëèåíò â ïðîöåñà íà
ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãàòà.
Анализът на различните типове контакт
между персонала и клиентите в процеса на
производство на услугите позволява да се
очертаят някои основни, определящи фактори,
ко и т о с а о т с ъ щ е с т в е н о з н ач е н и е з а
управлението на хората в операциите на услуги.
Като такива могат да бъдат посочени:
Îðãàíèçàöèÿòà. На първо място трябва да
бъде отчетена ролята на организацията,
предоставяща услугата. Тя представлява
средата, в която се осъществяват контактите. В
този смисъл може да се предположи, че
организационната среда ще влияе най-много
при контактите „лице в лице“. Някои автори12
приемат организацията като трети участник в
реализиране на контактите между персонала и
клиентите и посочват, че това би могло да е
п р и ч и н а з а д о п ъ л н и т е л н и ко н фл и кт н и
ситуации, независимо в публичния или в
частния сектор оперира. Например,
провеждането на административната реформа в
п у бл и ч н и т е и н с т и т у ц и и п о с т а в и с р е д
11

Chase, R., Jacobs, F., Aquilano, N. (2005). Operations
Management for Competitive Advantage, 11th ed., McGrawHill/Irwin, p. 105.
12
Fitzsimmons, J.A., M.J. Fitzsimmons, Service Management:
Operations, Strategy and Information Technology, Mc Graw Hill,
Fourth Ed., 2004, p.99.
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основните си цели увеличаване на ефикасността
на публичните услуги в рамките на ограничен
бюджет. Това налага въвеждането на ясни
правила и процедури в работата на персонала,
които водят до икономии, но стесняват
пълномощията на служителите и
възможно стите им да реагират на
индивидуалните нужди на потребителя бързо и
в реално време. Като следствие в «момента на
истината» гражданинът – клиент на публичната
институция може да почувства
неудовлетвореност от обслужването и това ще
повлияе директно на оценката му за качеството
на услугите. От друга страна, ограничената
свобода на действие на въвлечените в директния
контакт служители и стремежът към ефикасност
на дейностите, би могло да доведе до поведение,
създаващо в клиента усещането, че е под
непрекъснат контрол и неговото преживяване и
мнението му за качеството на услугата не се
вземат под внимание. Така в процеса на
обслужване се появява още един източник на
конфликти. Аналогична е ситуацията в бизнес
организациите за услуги, чиято присъща цел е
постигане на печалба и конкурентност чрез
разходно превъзходство.
Организацията може да влияе на контактите
между персонала и клиентите не само чрез
физическата среда, в която се реализират, но и
чрез организационната си култура. Тя е тази
невидима сила, която определя споделените
ценности между служителите в организацията и
създава норми на поведение на персонала,
контактуващ с клиентите. Това позволява на
организацията да предостави по-широки
пълномощия и повече свобода във
взаимодействието с клиентите на служителите
във фронт офиса. Така може да се намали
необходимостта от непрекъснат надзор и да се
избере подходящата система за контрол на
работата на персонала, стимулираща по-висока
мотивация, креативност и удовлетвореност от
труда на служителите.
Êîíöåïöèÿòà çà óñëóãàòà е друг
определящ за типа и характера на контактите
«персонал-клиенти» фактор. Услугите са
предназначени да задоволява определени
потребности на клиента, които са в различна
с т е п е н н е м ат е р и а л н и . П о р а д и т о в а е
необходимо всеки продукт да бъде дефиниран
според нуждите на клиента и неговите
очаквания за преживяване и резултат при
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получаване на услугата. Концепцията е тази,
която описва услугата за всички, които по един
или друг начин са въвлечени в създаването и
ползването и – клиенти, персонал и други
контактуващи страни. В нея услугата трябва да
бъде представена с термините на резултата и
ползите, които тя носи на потребителите. Тя
включва предназначението, стойността и цената
на услугата, дефинирането на пазарните
сегменти и др. Концепцията определя процеса
на трансформация и типа на контактите,
протичащи при неговото изпълнение. От нея
като изходна база започва проектирането и
конкретизирането на атрибутите на пакета на
у с л у г ат а , п р о ц е с а н а п р о и з в од с т в ото ,
включително и съдържателната страна на
избраните по тип контакти между персонал и
клиенти.
Всичко това прави концепцията за услугата
особено важна за управлението на
организацията и в частно ст на хората,
участващи в създаването на продуктите и.
Природата на услугите въвежда едно голямо
разнообразие по отношение на нуждите на
потребителя и нуждите на служителя. Там
където няма ясна концепция е доста трудно да се
развие система за предоставяне на услуги, която
да посреща хетерогенните им потребности.
Îïåðàöèîííèòå ðúêîâîäèòåëè са активна
страна при вземането на решения, свързани с
контактите «персонал-клиенти», респективно с
управлението на хората, участващи в тях.
Решенията за контактите, протичащи между
участниците в процеса на доставяне на услугите
имат различен фокус и с е вземат от
оперционните ръководители на различните
йерархични нива в организацията. Типът на
контактите се определя още при разработване на
стратегическата визия и концепцията за
услугата и е решение със стратегически
характер. Изборът зависи от други решения на
това ниво като предназначение на услугата,
обслужваща система, технология, степен на
автоматизация, производствени мощности,
характеристики на потенциалните клиенти и др.
Операционните мениджъри от низово и средно
ниво са отговорни за ежедневното управление
на операциите и в частност за осигуряване на
ефективност и ефикасност на контактите между
клиенти и персонал. В тази връзка трябва да се
отбележи, че в техните отговорности попадат и
решенията свързани с широтата на
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пълномощията, дадени на служителите,
с и с т е м и т е з а ко н т р ол н а р е зул т ат а от
предоставената им свобода на действие,
екипната работа, мотивацията на служителите
за коректно взаимодействие с клиентите и други
важни за реализиране на контактите проблеми.
Особено важно е да се отчете важната роля на
ръководителите от първа линия в управлението
на клиента и неговите преживявания в процеса
на обслужване и контакт със служителите и
другите клиенти в системата.
Êîíòàêòíèÿò ïåðñîíàë със своите
характеристики е основен фактор, определящ
ефективността на контактите с клиента. В
практиката на организациите за услуги се счита
за важно следването на някои тенденции в
управлението на човешките ресурси, а именно:
внимателното определяне и непрекъснато
развитие на необходимите компетенции на
служителите от фронт офиса, идентифициране
на възможните степени на отклонение за всяка
от изискваните компетентности, установяване
на партньорски взаимоотношения в работния
екип и с клиентите, предоставяне на по-широки
пълномощия на служителите от «първа линия».
Като н а й - п од ход я щ и з а п е р с о н а л а в
организациите за услуги се посочват три типа
компетентности – поведенчески репертоар,
т ех н и ч е с к и ком п е т е н ц и и и л и ч н о с т н и
характеристики. Първият тип включва
способността на служителя да контактува
учтиво, доброжелателно и с внимание,
независимо по телефона, чрез писма или
директно с клиента. Този тип компетентности се
считат за част от структурния капитал на
о р г а н и з а ц и я т а , ка к в и то с а п р о ц е с и т е ,
системата, физическата инфраструктура, тъй
като поведенческият репертоар се влияе и дори
се определя от организационни действия, като
корпоративно обучение и въвеждането на
ст андартни оперативни процедури при
изпълнение на услугат а. Техниче ските
компетенции включват широк набор от знания и
умения в професионалната област. Това са
характеристиките, свързани с правилното
упражняване на професиите и включват
професионалните умения, които отделният
и н д и в и д в л а д е е с л е д к ат о е п о л у ч и л
необходимото образование (техниче ски
познания, диагностични и консултантски
умения и т.н.). Личностните характеристики на
персонала не се свързват с конкретната
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професия, а с отделната личност: черти,
мотивация, индивидуално ст, но също и
фундаментални стойности и норми, които
оформят първичните отношения, например към
работата или потребителите. Относителната
тежест на всеки от трите категории компетенции
не е еднаква за различните типове контакти,
реализирани в процеса на обслужване. За да се
изведе тази зависимост е необходимо да се
анализира връзката между типа на процеса на
обслужване и необходимите за изпълнението му
тип контакт и компетентности на персонала.
Някои емперични изследвания 1 3 показват
например, че за служителите от фронт офиса на
една дистрибуционна компания най-важни са
характеристики като комуникационни умения,
потребителска ориентирано ст, бързина,
енергичност, които могат да бъдат отнесени найвече към поведенческия репертоар. Докато за
служители от бек офиса, които не осъществяват
директен контакт с клиентите, относителната
т е ж е с т щ е п а д н е въ р ху т е х н и ч е с к и т е
компетенции. Особено важно е всички
процедури по подбор, оценка и развитие на
персонала да са изградени с пълната яснота за
необходимите компетенции на служителите за
изпълнение на трудовите им задачи.
Êëèåíòúò присъства и често участва в
процеса на производство на услугата и като
у ч а с т н и к м ож е д и р е к т н о д а в л и я е н а
ефективността на контактите с персонала. В
този смисъл може да се твърди, че най-голяма е
възможността му да влияе при реализирането на
контактите «лице в лице». В процесите на
обслужване, при които се реализира този тип
контакти, клиентът може да заема различни
роли. На входа на обслужващата система той
специфицира услугата, която желае да получи. В
процеса на обслужване той е едновременно
«контрольор на каче ството» и
«съпроизводител». Във всяка една от ролите,
които изпълнява, клиентът взаимодейства в
определена степен с персонала и останалите
присъстващи клиенти и така е потенциален
източник на неопределеност и конфликти. Това
създава редица предизвикателства пред
служителите и операционните ръководители и
изисква от тях да притежават компетенции за
работа с и управление на различни по тип

клиенти в различни ситуации.
Òèïúò íà ïðîöåñà íà îáñëóæâàíå е
определящ фактор за характера и съдържанието
на контакта между персонал и клиенти.
Процесите са с голямо разнообразие, но те се
диференцират по показатели, които имат пряко
отношение към управлението на хората в
операциите на услуги. Такива са например
степента на контакт и участие на клиента,
гъвкавостта на процеса и потребителската му
ориентираност, пълномощията на персонала,
мястото на изпълнение, обекта на въздействие,
броя обслужени заявки за определен период от
време и др.14
Èçâîäè îòíîñíî óïðàâëåíèåòî íà õîðàòà
â îïåðàöèèòå íà óñëóãè.
Представената информация от различни
литературни източници, направеният анализ и
разсъждения по проблематиката, обект на
изследване в настоящата статия дава основание
за формулирането на множество общи и
ко н к р е т н и и з в о д и з а о с о б е н о с т и т е в
управлението на хората в операциите на услуги.
Тук ще бъдат представени само някои от тях,
следвайки хода на изложението.
1. В операциите на голяма част от услугите
присътват или участват и клиентите, което
обуславя необходимостта от тяхното адекватно
управление. Това обяснява разширения обхват
на решенията на операционните мениджъри в
услугите– не само за управление на персонала, а
на всички хора, играещи някаква роля в процеса
на трансформация на ресурсите в готов продукт.
2. Различните типове контакти между
персонала и клиентите предполагат различни
подходи на управление. За контактите,
осъществявани по телефона, акцентът е върху
обучението и развитието на поведенческия
репертоар на служителите и по-специално на
уменията им да улавят в комуникацията
нагласите и настроенията на клиента само по
гласа.
3. Липсата на директен контакт между
персонала и клиентите, както е например при
предоставянето на технологично базирани
услуги, изисква добри технически компетенции
от служителите, но така също и от клиентите за
изпълнение на приспадащата им се част от
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Looy, B.V., Dierdonck R.V., Gemmel P. (1998). Service
Management: An Integrated Approach, Financial Times Pitman
Publishing, First Ed., 1998, р 218, 215
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Yorgova, Yu., Izsledvane na protshesite na obsluzhvane v
operatshiite na uslugi, BSU, B., 2015, str.58-63.
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процеса. Управлението на хората в този тип
неопосредствени контакти предполага действия
по идентифициране на нивото на познанията и
уменията на клиентите и при необходимост
създаване на условия за развитието им до
нужното ниво.
4. К ъ м п е р с о н а л а в о р г а н и з а ц и и ,
предоставящи технологично базирани услуги се
поставят изисквания за висок професионализъм
и интелектуални способности. Процедурите по
подбор, наемане и развитие на служителите
трябва да са разработени с презумцията, че за
успеха на компанията са необходими таланти.
5. Управлението на хората, участващи в
реализирането на контактите от типа „лице в
лице“ е най-сложно и изпълнено с
неопределеност и риск от грешки. На практика
р ъ ко в од и т е л и т е т р я б ва д а у п р а вл я ват
интензивно протичащи социални контакти
между хора с различни компетенции, очаквания,
нагласи и личностни качества. Подходите за
управление и изискванията към персонала и
клиентите се различават и в зависимост от
широтата на спецификацията на конкретния
контакт.
6. Към основните фактори, които влияят на
контактите „персонал-клиенти“ и са от
съществено значение за управлението на хората
в операциите на услуги могат да бъдат отнесени:
организацият а, концепцият а за услуга,
операционните ръководители на различните
йерархични нива, контактния персонал,
клиентът, типът на процеса на обслужване.
7. Особено важно за управлението на
персонала е да бъдат определени точно
необходимите компетенции за реализиране на
различните типове контакт с клиентите и на тази
база да се определят процедурите по подбор,
оценка и развитие на персонала.
В заключение трябва да бъде отбелязано, че
проблемите, свързани с управлението на хората
в операциите на услуги съдържат множество
аспекти, които е необходимо и полезно да бъдат
изследвани в дълбочина. Настоящата статия
обхваща една малка част от проблематиката.
Изследването би могло да продължи с
анализиране на връзката между типа на процеса
на обслужване, типа на реализираните контакти
и особеностите на управлението на хората,
участващи в тях. Друго интересно продължение
на изследването би било и проучване на
влиянието на някои психологически фактори
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върху контактите между участниците в процеса
на производство и предоставяне на услугите.
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Селското стопанство е един от най-широко
разпространените отрасли в световен мащаб.
Негова основна черта е голямото разнообразие
на отчетни обекти характеризиращи се със
своите индивидуални особености. Като такива
биха могли да се посочат биологичните активи
подразделящи се съобразно своя произход на
растителни и животински. Друга група основни
отчетни обекти, дефинирани от действащата
нормативна уредба: СС 41 - Селско стопанство
(СС41) и МСС 41 Земеделие (МСС41) е
селскостопанската/земеделската продукция.
МСС 41 условно класифицира (припознава)
земеделската продукция, като биологични
активи за потребление. От съдържателен аспект
на понятията (селскостопанска/земеделска
продукция) считаме, че е по-подходящо
използването на понятието „селскостопанска
продукция“, отколкото земеделска. В общия
случай земеделието е подотрасъл на селското
стопанство с основен предмет обработка на
селскостопански площи и добиването от тях на
продукция с растителен произход, докато
с е л с кото с то п а н с т во о бед и н я ва , ка кто
земеделието, така и животновъдството.
Счетоводните стандарти дефиниращи
изискванията към представянето и
опове стяването на горе споменатите
специфични отчетни обекти в годишните
финансови отчети се открояват с опит за
въвеждане на модела за справедливата стойност.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Съпо ставяйки фило софията на двете
приложими счетоводни бази Националните
стандарти за финансови отчети за малки и
средни предприятия (НСФОМСП) и
Международни стандарти за финансово
отчитане (МСФО), единствено в Националните
стандарти в частта им Общи разпоредби се
урежда ангажираността на предприятието не
само към изготвянето на годишните финансови
отчети (ГФО), а и към текущото отчитане, като в
предприятието „… се осигурява
организационно и методологично единство при
осъществяването на счетоводното отчитане
(текущо и периодично)“. Всички тези
особености налагат отчитането на стопанските
процеси, касаещи биологичните активи и
селскостопанската продукция в момента на
нейното отделяне/признаване по справедлива
стойност. В резултат на това възникват
оценъчни разлики между прилагането на
текуща оценка по справедлива стойност и
себестойността или справедливата стойност
използвана при предходно отчитане. За нуждите
на финансовият анализи, управление на
предприятието и данъчното облагане възниква
необходимост от запазване на информация за
историческата стойност на тези активи. На база
посоченото, може да се дефинира целта на
настоящата разработка – да се изследват
практико-приложни модели за отчитане на
оценъчните разлики и необходимостта от
последващо отчитане на ефекта от временните
данъчни разлики.
ÄÈÑÊÓÑÈß ÂÚÐÕÓ ÏÎÍßÒÈßÒÀ
ÎÖÅÍÚ×ÍÈ/ÑÒÎÉÍÎÑÒÍÈ ÈËÈ
ÖÅÍÎÂÈ ÐÀÇËÈÊÈ
В нашата специализирана литература вместо
употребяваните тук „оценъчни/стойностни“
разлики, се употребява понятието „ценови
разлики“. Това понятие се използва в трудовете
на водещи автори (G.Gerganov, T.Rupska,
S.Balgarenska, Z.MIhailova и др.) в областта на
селското стопанство. В това понятие те
включват възникналата разлика било то при
първоначална или последваща оценка между
последната отчетна стойност (себестойност или
предходно приложена справедлива стойност) и
актуалната справедлива стойност, дефинирана
от Герганов (Gerganov, et al., 2008) още като
„нетна справедлива стойност“.
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СС 41 и МСС 41 боравят с понятието
„оценка“, т.е. стойността, по която обектите
следва да бъдат отчитани и представени, както и
печалбата или загубата, възникващи при
първоначално признаване на биологичните
активи по справедлива стойности при нейната
промяна. Съгласно СС 41 и МСС 41, печалбите и
загубите е възможно да възникнат при
селскостопанската продукция единствено и
само при нейното признаване по справедлива
стойност. Следователно двата счетоводни
стандарта не боравят с понятието „цена“, а с
„оценка“. Освен това е известно, че между цена
и стойност е налице значима разлика в
съдържателно отношение. От тази гледна точка
считаме, че извършвайки оценка на даден обект
изразена посредством парична стойност,е поподходящо използването на понятието
„стойностни/оценъчни разлики“, а не на
„ценови разлики“. Ценовите разлики могат да
възникнат като резултат от маржа на цените в
един и същ момент на тяхното котиране и
информационно потребяване, било то в рамките
на един пазар или на няколко такива. Затова за
целите на настоящата разработка се използва
понятието „оценъчни разлики“, като
равностойно на „стойностни разлики“.
ÍßÊÎÈ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÎÏÐÈËÎÆÍÈÒÅ ÌÎÄÅËÈ ÇÀ ÎÒ×ÈÒÀÍÅ
ÍÀ ÎÖÅÍÚ×ÍÈÒÅ ÐÀÇËÈÊÈ Â
ÑÅËÑÊÎÒÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ
При счетоводното отчитане в отрасъл селско
стопанство, прилагайки концепцията за
справедлива стойност, заложена като основна
приложима оценка за биологичните активи в
момента на тяхното признаване и последващото
им отчитане, като и на селскостопанската
продукция в момента на нейното
отделяне/добиване се поражда необходимост от
отчитане на възникналата оценъчна разлика.
Съгласно постановките на СС41 и МСС41
възникналите оценъчни разлики, следва да
бъдат включени в печалбата или загубата на
п р ед п р и я т и е то з а п е р и од а , в ко й то с а
възникнали (СС41 параграфи 3.12 и 3.13,
МСС41 параграфи 26-29). С това лаконично
дефинирано изискване счетоводните стандарти
не предоставят самата методика за организация
и отчитане на оценъчните разлики. Поради това,
автори като Дурин (Durin & Durina, 2003),

58

Душанов (Dushanov, 2009), Герганов (Gerganov,
et al., 2008), Рупска (Rupska, 2012), Михайлова
( M i h a y l o v a , e t a l . , 2 0 0 9 ) , Б ъ л г а р е н с ка
(Balgarenska, 2009) предлагат конкретни
методики за организация и отчитане на
оценъчните разлики.
За правилното интерпретиране на отчетния
процес, следва да се имат предвид случаите, при
които могат да възникнат оценъчните разлики
при прилагане модела на справедливата
стойност, а именно:
г при признаване на биологичните активи от
растителен и животински произход;
г при отчитане движението на биологичните
активи от животински произход от група в група
(примерно от възрастова група до отбиване във
възрастова група след отбиване, от групата на
младите животни в групата на животните за
угояване, от групата на основните стада в
групата на животните за угояване и др.);
г при отчитане увеличението на
биологичните активи в резултат на биологична
1
трансформация (най-често прирастта на
животните в животновъдството, приплодите
като резултат от биологичната трансформация,
но по-скоро тяхното отчитане, свързано с
признаване на биологичен актив;
преминаването на масивите от т райни
насаждения в плододаваща възраст (овощни и
лозови масиви), като този случай съгласно
действащите стандарти и практика би могъл да
се причисли към признаване на биологичните
активи (СС41 параграф 5.3));
г при извършване на тест за преоценка
съгласно разпоредбите на СС41 параграф 3.2 и
МСС41 параграф 12 на биологичните активи по
повод тяхното представяне в годишните
финансови отчети по справедлива стойност
коригирана с разходите при продажба;
г при признаване на селскостопанската
продукция в момента на нейното
добиване/отделяне от биологичния актив.
Независимо от разнообразието на предлагани
модели от по-горе посочените автори, те биха
могли да се класифицират в няколко групи:
1) отчитане на разликите като текущ разход
или приход и включването им в себестойността
н а б и ол о г и ч н и т е а кт и в и и д о б и ва н ат а
селскостопанска продукция;
1
Под прираст следва да се разбира увеличение, нарастване на
живото тегло на животното.
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2) отчитане на разликите като текущ разход
или приход и в последствие отнасянето им в
обособени аналитични нива на калкулационни и
операционно резултатни сметки, които се
приключват със сметката за текущия финансов
резултат;
3) отчитане на разликите като текущ разход
или приход по икономически елементи и в
последствие към разходите за дейността след
което – директно отнасяни към текущия
финансов резултат.
Като представител на първата група от
предложената по-горе класификация е варианта
на отчитане, който извежда Герганов (Gerganov,
et al., 2008). Същият счита, че отчитането на
оценъчните разлики става по средством
дебитиране на сметка „Разходи от последващи
оценки на активи“ или „Други разходи“ срещу
директното кредитиране на сметка отчитаща
самия актив (биологичен или земеделска
продукция). В последствие така отчетеният
разход се отнася към калкулационна сметка за
калкулиране себестойност на биологичния
актив или добиванат а с елско стопанска
продукция.
Друг модел, който също би могъл да се отнесе
към представителите на първа група от
горепосочената класификация, предлаган от
същите автори (Gerganov, et al., 2008) е
отнасянето на отчетената оценъчна разлика към
сметка отчитаща общо производствените
разходи, която стойност в последствие се
разпределя в себестойността между
калкулационните обекти за периода. Така макар
и непряко стойностната разлика намира
отражение в себестойността.
Двата от посочените подходи имат своите
предимства, изразяващи се в сравнително лесно
и разбираемо отчитане като технология.
Позволяваме си да посочим и някои техни
недо ст атъци. Един от съще ствените
недостатъци е включването на отчетените
оценъчни разходи в себе стойно стта на
селскостопанската продукция и биологичните
активи (пряко или косвено), в резултат на което
се проявяваотлагане във времето на влиянието
и м въ р ху ф и н а н с о в и я р е зул т ат. В то р и
недостатък е възприетата технология на
отчитане и при двата подхода води до липса на
надеждна и разграничима информация за
възникналите и отчетени оценъчни разлики.
П од ход и т е п о п а д а щ и к ъ м вто р ат а
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

класификационна група отчитат възникналите
оценъчни разлики като текущ приход или
разход. Впоследствие разходите се отнасят към
обособено аналитично ниво на калкулационна
сметка с наименование „Ценови разлики от
формиране и промяна справедливата стойност
на биологичните активи“(Gerganov, et al., 2008),
а приходите по сметка „Други приходи от
д е й н о с т т а “ ( G e rg a n o v, e t a l . , 2 0 0 8 ) . З а
последващото им отчитане, авторите предлагат
две възможности: 1) съпоставяне на разходите с
приходите чрез съотнасяне в операционно
резултатната сметка и приключването й със
сметка за текущия финансов резултат; 2)
директно отнасяне на отчетените приходи и
разходи към текущия финансов резултат.
В тези случай се елиминират недостатъците
посочени за подходите от първа група и е налице
директно влияние на оценъчните разлики върху
текущия финансов резултат. Като недостатък се
откроява липсата на подходяща аналитична
информация за отчетените разлики, свързани с
биологичните активи и селскостопанската
продукция, както и липсата на възможност за
създаване на информация за първоначалната
оценка на активите и настъпилите промени с нея
в резултат на прилагане на концепцията за
справедливата стойност.
Към третата група може да се отнесе
предложения модел от Михайлова (Mihaylova, et
al., 2009) за отчитане на оценъчните разлики в
зависимост от вида им по сметки „Други
разходи“ или „Други приходи“, които
впоследствие директно да се отразяват в
текущия финансов резултат. Сходен модел се
предлага от проф. Дурин (Durin & Durina, 2003),
проф. Душанов (Dushanov, 2009) и Рупска
(Rupska, 2012), посредством обособяването на
сметки „Разходи от преоценка на нетекущи
биологични активи“, „Разходи от преоценка на
текущи биологични активи“, „Приходи от
преоценка на нетекущи активи“ и „Приходи от
преоценка на текущи биологични активи“. При
тези модели възникналите оценъчни разлики се
отчитат срещу дебитирането или кредитирането
на сметката отчитаща съответния актив, а в
последствие се отнасят директно към текущия
финансов резултат.
Моделите от трета група дават възможност за
обобщаване на информация за отчетените
разлики по видове активи, както и директно
включване на оценъчните разлики в текущия
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финансов резултат. Недостатък обаче се явява,
липсата на възможност за проследяване на
обратното проявление на отчетената оценъчна
разлика възникнала в резултат на последващи
условия или събития.
В обобщение на изложеното относно
подходите за отчитане на възникналите
оценъчни разлики може да се направи изво, че
всички са възможни за приложение, но е
н е о бход и м о д а с е с ъ зд а д е п од ход я щ а
аналитична или оперативна отчетност с цел
генериране и запазване на информация за
първоначална оценка на актива в исторически
план, както и за възникналите в последствие
промени в оценките в резултат на приложението
на модела на справедливата стойност. Предвид
на горепосоченото и наличието на специфика в
ко р п о р ат и в н о т о д а н ъ ч н о о бл а г а н е п о
отношение на данъчните временни разлики,
възниква необходимост от подходящо отчитане
на ефекта от временни данъчни разлики
свързани с оценките на биологичните активи и
селскостопанската продукция.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒ ÎÒ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÎ
ÎÒ×ÈÒÀÍÅ ÍÀ ÅÔÅÊÒÀ ÎÒ ÂÐÅÌÅÍÍÈ
ÄÀÍÚ×ÍÈ ÐÀÇËÈÊÈ Â ÎÒÐÀÑÚË
ÑÅËÑÊÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ.
Налице са специфични регулационни норми
касаещи отчетните обекти, характерни за
селското стопанство, а именно биологичните
активи и селскостопанската продукция. В чл. 36
от Закона за корпоративно подоходно облагане
(ЗКПО) се регламентира процеса на регулиране
на счетоводния финансов резултат при
преобразуването му в данъчен финансов
р е з ул т а т с ъ с с ч е т о в о д н о о т ч е т е н и т е
положителни и отрицателни оценъчни разлики
по повод първоначалната и последваща оценка
на биологичните активи и селскостопанската
продукция. Съгласно данъчните норми,
отчетените оценъчни разлики (било то приход
или разход) включени в текущия финансов
резултат следва да се регулират, т.е. участват в
преобразуването му по извънсчетоводен път.
Това води до един отложен ефект на отчетените
приходи и разходи, което от своя страна налага
отчитането на ефект от временните данъчни
р а з л и к и . В м ом е н т а н а въ з н и к ва н е н а
първоначална проява на отложен данъчен актив
или пасив, неговият източник съгласно
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предложените модели е конкретно определим и
измерим. Не така стои обаче въпросът при
обратното проявление на данъчните временни
разлики, което налага текущото им водене и
следене.
За да бъде постигната добра информационна
обезпеченост за първоначалната оценка на
актива, настъпилите промени с нея в резултат на
прилагането на концепцията за справедливата
стойно ст и за отчитането на ефекта от
д а н ъ ч н и т е в р е м е н н и р а з л и к и , в с я ко
предприятие следва да разработи подходящ
счетоводен модел.
За целта в настоящата разработка се прави
скромен опит за предлагане на такъв модел,
който се базира на подходите, предлагани от
други автори като Дурин, Душанов и Рупска.
Същите предлагат отчитането на възникналите
о т р и ц ат е л н и р а з л и к и д а с е и з въ р ш в а
посредством сметки „Разходи от преоценка на
нетекущи биологични активи“, „Разходи от
преоценка на текущи биологични активи“.
Предвид наличието на оценка на
селскостопанската продукция, според нас
следва да се обособи нова сметка „Разходи от
п ъ р в о н ач а л н а о ц е н к а и о б е з ц е н к а н а
селскостопанска продукция“. Респективно,
отчитането на положителните разлики да се
извършва посредством „Приходи от преоценка
на нетекущи активи“, „Приходи от преоценка на
текущи биологични активи“ и отново да се
обособи нова сметка „Приходи от първоначална
оценка на селско стопанска продукция“.
Обособяването на подобни нови сметки ще даде
възможност за отделяне и създаване на
подходяща информация за възникналите
оценъчни разлики касаещи селскостопанската
продукция освен в момента на нейното
признаване, но и при последващ тест за
обезценка съгласно разпоредбите на СС 2 –
Отчитане на стоково-материалните запаси и
МСС 2 Материални запаси.
За да бъде осъществимо запазването на
информация за първоначалната оценка (цена на
придобиване, себестойност, справедлива
стойно ст и др.) на отчетните обекти в
счетоводните регистри, следва да се обособи
към сметката отчитаща актива специфично
аналитично ниво с наименование „Оценъчни
разлики“. За по-лесното интерпретиране,
функционално стта и разбираемо стта на
предлагания подход е представена по-долу
примерна схема.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Îöåíú÷íèòå ðàçëèêè â ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî...

Схема1 „Примерна схема за организация на отчитане“

Посредством схемата частично се илюстрира
отчетността на агнетата съобразно техните
особености. Както вече се изясни биологичните
активи в момента на тяхното признаване и
отчит ане на протеклат а биологична
трансформация, следва да се признават по
справедлива стойност. В разработения модел е
заложено изпълнението на това изискване, но е
създадена възможно ст за създаване на
информация и нейното запазване относно
първоначалната им оценка. При актуването на
агнетата в момента на тяхното раждане същите
следва да бъдат отчит ани по средством
подходяща сметка и в подходящо аналитично
равнище. В случая това ще се осъществи по
сметка „Млади животни“, подсметка „Агнета до
отбиване“ с под аналитичност „Агнета до
отбиване стадо „Х“ “. Животните следва да се
отчитат по тяхната себестойност. За да бъдат
покрити изискванията на стандартите касаещи
концепцията за справедливата стойност следва
да се обособи допълнително аналитично ниво
към подсметка „Агнета до отбиване“, а именно
„Оценъчни разлики стадо „Х“ “. Посредством
това ниво ще се отчитат възникналите оценъчни
разлики между справедливата стойност и в този
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

случай себестойността. Това би могло да се
осъществи посредством сметки „Разходи от
преоценка на текущи биологични активи“ и
„Приходи от преоценка на текущи биологични
активи“. При възникнала разлика в резултат на
по-ниска справедлива стойно ст спрямо
себестойността, следва да се дебитира сметка
„Разходи от преоценка на текущи биологични
активи“ срещу кредитирането на сметка
„Агнета до отбиване/ Оценъчни разлики стадо
„Х“ “. Така отчетената разлика по съответната
аналитична сметка, при обобщаване към повисоко ниво „Агнета до отбиване“,ще формира
информация за отчетния обект с оценка по
справедлива стойност т.е. себестойността
намалена с оценъчната разлика. Същевременно
в разпад се осигурява информация
запървоначалната оценка и отчетената към
момента оценъчна разлика, необходима за
отчитане на ефекта от възникналата временна
данъчна разлика. При обратната хипотеза
справедливата стойно ст е по-висока от
себестойността следва да се дебитира „Агнета
до отбиване/ Оценъчни разлики стадо „Х“ “
срещу кредитиране на сметка „Приходи от
преоценка на текущи биологични активи“ с
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размера на оценъчната разлика. По този начин
отново се постига запазване на информацията и
изпълнение на нормата касаеща концепцията за
справедливата стойност.
Известно, е че агнетата не могат да останат
същите като при своето раждане, поради
протичащата биологична трансформация. В
резултат на нея се увеличава телесната маса и
възраст, което налага тяхното последващо
отчитане в друга по-подходяща аналитична
сметка. В този случай те следва да бъдат
отписани от „Агнета до отбиване“ и отчетен по
сметка „Агнета след отбиване“. Съгласно
предложената методика ще се дебитира сметка
„Млади животни/Агнета след отбиване/Агнета
след отбиване стадо „Х“ “ срещу кредитиране на
сметка „Млади животни/Агнета до
отбиване/Агнета до отбиване стадо „Х““ със
стойността по която се отчитат в напускащата
група. За да бъде постигната последователност
на счетоводния модел успоредно с
горепо соченат а ст атия следва да с е
отпише/пренесе отчетената оценъчна разлика за
напускащата група и да се отрази в приемащата.
Д о р а з в и ва й к и х и п от е з ат а з а п о - н и с ка
справедлива стойност от себестойността при
признаване на биологичния
а к т и в , п р е х въ р л я н е т о с л е д в а д а с т а н е
дебитирайки сметка „Млади животни/ Агнета
до отбиване/ Оценъчни разлики стадо „Х““
срещу кредитиране на сметка „Млади животни/
Агнета след отбиване/ Оценъчни разлики стадо
„Х“ “ с размера на водената разлика.
Прехвърлен биологичния актив от една
възрастова група в друга,трябва да се има
предвид, че неговата справедлива стойност вече
не е същата и оценката следва да бъде
преразгледана и актуализирана посредством
допълване или отписване на оценъчната
разлика. Преди да бъде извършено това трябва
да се вземе под внимание, че като цяло активът е
п р е т ъ р п я л кол и ч е с т ве н о и с то й н о с т н о
увеличение (към теглото на новороденото вече е
добавен прираста, а към първоначалната
себестойност и себестойността на прираста).За
прилагането на модела на справедливата
стойност в случай на по-ниска справедлива
стойност за приемащата група в сравнение със
себестойността (първоначалната себестойност
+ себестойността на прираста) за отчитане на
оценъчната разлика се дебитира сметка
„Разходи от преоценка на текущи биологични
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активи“ срещу кредитирането на „Млади
животни/ Агнета след отбиване/ Оценъчни
разлики ст адо „Х“ “ т.е. увеличава с е
регулиращото перо. Така в най-ниските
аналитични нива се постига създаване и
запазване на информация за себестойността на
актива, настъпилата промяна с оценъчната
разлика представляваща основа за отчитане на
ефекта от данъчните временни разлики. В
случаите на по-висока справедлива стойност за
приемащата група в сравнение със
себестойността (първоначалната себестойност
+ себестойността на прираста) се налага
отписване на пренесената оценъчна разлика от
сметка „Млади животни/ Агнета след отбиване/
Оценъчни разлики стадо „Х“ “ и нейното
формиране в обратна посока т.е. по дебита на
сметката. За отчитането следва да се дебитира
сметка „Млади животни/ Агнета след отбиване/
Оценъчни разлики стадо „Х“ “ срещу
кредитиране на сметка „Приходи от преоценка
на текущи биологични активи“ с размера на
пренесената разлика и текущата оценъчна
разлика. Това само по себе си води до отчитане
на обратно проявление на ефекта от временната
данъчна разлика и формирането на нова.
Посредством представения модел се постига
директно отчитане на оценъчните разлики във
финансовия резултат. При прилагането му се
създава аналитична информация за отчетените
оценъчни разлики по видове отчетни обекти,
настъпили промени и посока на изменение.
Създава се предпоставка за запазване на
информация за историческата оценка, създаване
на надеждна и ясна информация за отчитане на
ефекта от временните данъчни разлики и
тяхното обратно проявление. Организирана по
този начин, отчетността би изпълнила високите
изискванията към счетоводната система.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
В настоящата статия бе извършен обзор на
някои съществуващи методики за отчитане на
възникна лите оценъчни разлики при
първонача лна и по следваща оценка на
биологичните активи и селскостопанска
продукция. Бяха изведени техните положителни
и отрицателни черти при прилагането им.
Същите се групираха по сходни признаци.
Поставено е и началото на дискусия относно
използването и уместността на понятието
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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„ценови разлики“ и тяхното заместване с
понятията „оценъчни/стойностни разлики“ при
прилагане модела на справедливата стойност в
селското стопанство. Направен е опит за
разработване на модел за отчит ане на
оценъчните разлики съпровождащи
специфичните отчетни обекти при прилагане
м од е л а н а с п р а в ед л и ват а с то й н о с т. С
п р ед с т а в е н и я т м од е л с е п о с т и г а ед н а
възможност за следене на възникналите и
отчетени оценъчни разлики по източници, във
времеви аспект, както по настоящем така и в
исторически план, запазване на информацията
за първоначалната оценка. Представеният
модел отговаря на изискваният а на
счетоводните стандарти и дава възможност за
обезпечаване на управлението с финансовосчетоводна информация директно от системата
на счетоводството, а не посредством външни,
оперативни източници. В тази връзка ще си
позволим да изкажем мнение, че е необходимо
обогатяване на специализираната научната
литература с подобни на предложеният от нас
модел и тяхното тестване в практиката.
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Àíàëèç íà ðàçõîäèòå çà èíîâàöèè â
äúðæàâíèÿ ñåêòîð
â Áúëãàðèÿ
ãë. àñ. ä-ð Ðàäêà Èâàíîâà
Èêîíîìè÷åñêè óíèâåðñèòåò  Âàðíà
Âúâåäåíèå:
В понятието иновации следва да се включат
н ау кат а , т ех н ол о г и и т е , б и з н е с и
организационни модели и процеси, решения,
свързани с проектирането, търговски марки и
услуги. 1 Иновациите дават възможност за
напредък, растеж, социална сигурно ст,
п р о с п е р и т е т, ко н ку р е н то с п о с о б н о с т в
национален и международен аспект, водят до
създаване на нови работни места. В същото
време от изключителна важност за тяхното
развитие е наличието на подходяща нормативна
база, която да предразполага към осъществяване
на иновационна дейност, както и подкрепа от
страна на държавата. Публичният сектор се
оказва с решаваща роля за извършване на
научноизследователска и развойна дейност.
Поради това в настоящия материал сме си
поставили за цел анализиране динамиката на
финансовите средства, които държавният
сектор инвестира в развитието на иновации у
нас.
Èçëîæåíèå:
Èíîâàöèè è ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð
Иновациите в пълния им спектър обхващат
вс и ч к и с о ц и а л н и , и ко н ом и ч е с к и ,
о б р а з о в а т е л н и , н ау ч н и , т е х н и ч е с к и ,
професионални и организационни равнища,
2
културни аспекти и дейности. По-широкото
понятие за иновации включва дейности,
свързани с продукти и услуги, както и
1
2

СОМ (2009) 442. final version, 02.09.2009 g
СОМ (2010) 546, final version, 15.03.2011 g., str. 5

64

техниче ски, социални и функционални
иновации във всички сектори и във всички
в и д о ве о р г а н и з а ц и и , в к л юч и т е л н о и в
предприятията, организациите с идеална цел,
фондациите и организациите от публичния
сектор. Публичният сектор, наричан още
държавен или обществен, на практика обхваща
онази част от икономиката, която следва да
предостави обществени услуги на хората. В тази
връзка в специализираната литература се
посочва, че под иновация в публичния сектор
следва да се разбира интегрирането на вече
реализирани новости или ново познание в
публичния сектор, с цел подобряване на
настоящите или въвеждането в употреба на нови
процеси, услуги и практики, чийто краен и
в и д и м р е зул т ат е п од о б р я ва н е то н а
обществените услуги и качеството на живот или
негов основен аспект в рамките на съответната
3
територия.
4
Според виждането на М. Николова , в
публичния сектор иновациите могат да бъдат
класифицирани по следния начин:
г Идеи, заимствани от друга организация,
сектор, държава или съвсем нови идеи.
г Процес, при който целта е да се внесат
промени в администрацията или в доставката на
услуги, за да се постигне подобрение.
г Непрекъснат процес на подобрения с
използване на информационни и
комуникационни технологии или с радикални
действия, като например въвеждане на нови
услуги и фундаментални промени в начина за
извършване на услугите.
Също така следва да по сочим и
разглежданото в специализирата литература
виждане, че съставните части на иновациите са
сътрудничество, контрол, конкуренция и
количе ствен скок. Те зи части показват
насочеността на иновацията и сферата на
подобренията, за която тя е предназначена.
Осъществяването на иновационна дейност
лежи в основата на конкурентоспособността на
всеки сектор и организация. Иновациите са и
една от приоритетните области, върху които
фокусира своето внимание и ЕС като цяло. С цел
съпоставимост на данните, в международен
план е възприето относителният дял на
3
Innovation in the Public Sector. State-of-the-Art Report. September
2013, Sofia, ARC Fund, 2013, s. 28
4
Nikolova, M. Osobenosti na inovatshionniya process v publichniya
sector // 8_M.Nikolova.pdf
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разходите за НИРД от БВП на всяка страна да се
използва за измерване размера на влаганите
средства. Проследявайки периода 2000-2013 г.
можем да кажем, че в България относителният
дял на разходите за НИРД в публичния сектор се
изменя в диапазона 0,24-0,39%. (виж табл. 1).
Òàáëèöà 1
Ðàçõîäè çà ÍÈÐÄ â ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð êàòî
% îò ÁÂÏ çà ïåðèîäà 2000-2013 ã.

От 2010 г. е налице напрекъснато понижаване
и то под 0,30%. По този начин през 2013 г. се
наблюдават спад в размер на 0,14% в сравнение с
2000 г.
От друга страна, ако направим съпоставка
между размера на разходите за НИРД в
публичния сектор и общите разходи у нас, този
сектор от домиращ източник на средства през
2000 и 2007 г., отстъпва водещото място през
2013 г. (виж табл. 2). Анализът на данните сочи,
че през 2013 г. относителният дял на разходите
за НИРД в публичния сектор намалява два пъти
в сравнение с 2000 г. На практика това може да се
о п р е д е л и п о - с ко р о к ат о п о л ож и т е л н а
тенденция, тъй като означава, че е нарастнал
делът на частния сектор в общите разходи за
НИРД.
Òàáëèöà 2
Îòíîñèòåëåí äÿë íà ðàçõîäèòå çà ÍÈÐÄ â
ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð ñïðÿìî îáùèòå ðàçõîäè â
% îò ÁÂÏ ïî ãîäèíè

Въз основа на тенденцията, наблюдавана в
измененията на разходите за НИРД, следва да
посочим, че до 2009 г. относителният дял на тези
разходи за публичния сектор е над 0,30% от
БВП, като се отчита вариране на относителния
дял – първоначално се наблюдава спад,
последван от увеличаване и задържане на
състоянието, ново понижаване на разходите и
последващо повишаване (виж фиг. 1).

Ôèã. 1. Äèíàìèêà íà ðàçõîäèòå çà ÍÈÐÄ
â ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð êàòî % îò ÁÂÏ
“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Те н д е н ц и я т а н а п о н и ж а в а н е н а
относителния дял на разходите за НИРД в
публичния сектор от общите разходи е
представена на фиг. 2 и показва непрекъснатото
му понижаване.

Ôèã. 2. Èçìåíåíèå íà îòíîñèòåëíèÿ äÿë íà
ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð îò îáùèòå ðàçõîäè çà
ÍÈÐÄ îò ÁÂÏ
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В същото време трябва да посочим, че
съгласно разчетите за настоящия програмен
период, в „Стратегия 2020“ е заложено
значително повишаване размера на разходите за
НИРД, които спрямо БВП трябва да достигнат
равнище от 1,5% от БВП на България. Това
означава предприемане на редица промени,
които да подпомогнат и стимулират всички
сектори в страната да търсят начини, методи,
средства и форми за развитие на иновационна
дейност. Последната ще осигури от една страна
повишаване конкурентоспособността на самите
организации, а от друга страна – на България
като цяло. Достигането до ниво 1,5% от БВП
през 2020 г. означава повишаване на разходите в
тази област 2,3 пъти или увеличаването им

средно по 0,14 % на година. Данните на НСИ
показват, че за периода 2007-2013 г. общото
покачване е едва 0,21%, в резултат на което
България изостава значително в сравнение с
останалите страни в ЕС, където за същия период
размерът на разходите за НИРД като цяло са
около и над 2%, а поставената цел за 2020 г. е 3%
от БВП.
ÍÈÐÄ

Àíàëèç íà áþäæåòíèòå ðàçõîäè çà

Предвид незавидното икономическо
състояние на България, преобладаването на
малки и средни предприятия, които нямат
големи финансови възможности, както и

Таблица 3
Бюджетни разходи за НИРД по социално-икономически цели в хил. лв
Социално-икономически
цели
Проучване и експлоатация на
земната повърхност, водите и
атмосферата
Опазване на околната среда
Граждански космически
изследвания
Развитие на транспорта,
телекомуникациите и друга
инфраструктура
Производство, съхранение,
разпределение и използване на
енергията
Усъвършенстване на
промишленото производство и
технологиите
Развитие на здравеопазването
Развитие на селското и горско
стопанство и риболова
Развитие на образованието
Културни, развлекателни и
религиозни дейности
Изследване на политически и
социални системи, структури и
процеси
Общо развитие на знанието:
НИРД финансирана от публични
университетски фондове
Общо развитие на знанието:
НИРД финансирана от други
източници
Отбрана
Общо
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

20385

2482

14751

12949

13619

8659

13947

1664

3355

9099

5600

4860

3024

1182

3966

836

1119

2947

3061

3979

3261

2140

7118

1059

460

3824

2212

7055

19596

4985

400

1502

273

354

634

22835

6462

17857

18358

21855

15675

16358

899

5091

1289

2656

5820

4067

4638

48825

45005

27124

28842

32532

40036

34387

4504

10947

23628

22531

15632

14592

11808

293

816

1364

2365

2136

2220

1397

5161

1734

1238

920

1130

3438

2996

8912

23147

20581

19669

16291

18143

8310

72359 117130

69454

65381

73503

81221 100531

950
1329
6055
4400
3281
2803
80
212489 230437 195018 188580 197817 200423 206584
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спецификата на НИРД, можем да кажем, че от
изключителна важност се оказва участието на
държавата във финансирането на НИРД. В тази
връзка намираме за необходимо да обърнем
внимание на структурата на бюджетните раходи
за НИРД, инвестирани от държавата в различни
с о ц и а л н о - и ко н ом и ч е с к и н а п р а в л е н и я .
Последните са обособени като цели и са
представени в табл. 3. Анализът на данните на
НСИ5 показва, че за периода 2008-2014 г. се
наблюдава редуване на години с по-високо ниво
на тези разходи с години на по-ниско ниво и
обратно. С най-висок размер се отличава 2009 г.
– 230 437 хил. лв, а най-нисък е той през 2011 г. –
188 580 хил. лв. (виж табл. 3).
Периодът 2012-2014 г. се характеризира с
постепенно нарастване на бюджетните разходи
за НИРД, но въпреки това, техният размер през
2014 г. е значително под нивото им от 2009 г. и
дори под това от 2008 г. Най-много средства се
отделят за развитие на селското и горско
стопанство и риболова, а най-малко – за
културни, развлекателни и религиозни
д е й н о с т и ; п р о и з в од с т в о , с ъ х р а н е н и е ,
разпределение и използване на енергията и за
отбрана (виж фиг. 3).

Ôèã. 3. Èçìåíåíèå íà áþäæåòíèòå
ðàçõîäè çà ÍÈÐÄ ïî ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè
öåëè â Áúëãàðèÿ (õèë. ëâ)
Важен е фактът, че има области, при които
независимо от общия спад на бюджетните
разходи през 2014 г. спрямо тези от 2009 г., са
направени по-големи инвестиции в определени
направления. Това са областите: изследване на
политически и социални системи, структури и
процеси; проучване и експлоатация на земната

п о в ъ р х н о с т, в о д и т е и а т м о с ф е р а т а ;
усъвършенстване на промишленото
производство и технологиите, както и развитие
на образованието. Това показва концентриране
вниманието на държавата именно в тях.
А ко п р о с л ед и м р а в н и щ ат а н а
относителния дял на раходите от бюджета,
направени за НИРД за всяка една от социалнои ко н ом и ч е с к и т е ц е л и в р а м к и т е н а
разглеждания период, трябва да кажем, че и
отно сителният им размер също няма
еднопосочно изменение (виж фиг. 4).

Ôèã. 4. Îòíîñèòåëåí äÿë íà
áþäæåòíèòå ðàçõîäè ïî ñîöèàëíîèêîíîìè÷åñêè öåëè çà ïåðèîäà 2008-2014 ã. â
Áúëãàðèÿ â %
Предвид размера на отделените средства,
има периоди на повишаване, следвани от такива
на спад и обратно. Като цяло най-голямо
понижение се наблюдава при бюджетните
разходи за НИРД в отбраната. В края на периода
48,7% от бюджетните разходи са за общо
развитие на знанието, което е с 14,7% повече
спрямо 2008 г. и с 2,1% по-малко в сравнение с
2009 г. тук, обаче, трябва да отчетем и факта, че
основно се включват научните изследвания,
които осъществяват Българската академия на
науките (БАН) и университетите 6. В същото
време причина за фокусиране на вниманието в
тази област можем да търсим в необходимостта
от предприемане на подходящи стъпки и от
страна на държавата, за да се стимулира
развитието на наукат а, да с е работи в
съответствие с европейската Стратегия за
интелигентен растеж, както и извеждане на
конкурентни предимства чрез развиване на
икономика, базирана на знанията и учене през
целия живот.
6

5

nsi.bg
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Òåêóùè ðàçõîäè çà ÍÈÐÄ è ðàçõîäè çà
ÄÌÀ â äúðæàâíèÿ ñåêòîð
Важен момент, на който също следва да
обърнем внимание е това, че показателят
„Бюджетни разходи за НИРД“ включва в себе си
два вида разходи, а именно текущите разходи и
разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи (ДМА), предназначени за
НИРД. В тази връзка ще разгледаме и тях.
На първо място по отношение на текущите
разходи за НИРД, направени от държавата за
периода 2005-2014 г., следва да посочим, че
анализът на данните показва увеличаване на
текущите разходи през 2014 г. спрямо нивото им
от 2005 г. (виж фиг. 5). С най-голям размер на
инвестираните от държавата средства в това
направление се отличава 2009 г., следвана от
2008 г. Същевременно относителният дял на
текущите разходи в държавния сектор от
общите такива е най-висок в началото на
периода (2005 г.), когато е приблизително 71%,
докато през 2014 г. той е едва 24,83% от общите7
текущи разходи за страната.

В същото време, разходите на държавния
сектор за придобиване на ДМА в рамките на
разглеждания период са най-високи през 2014 г.,
като равнището им е почти 2,7 пъти над това от
2005 г. и приблизително 1,2 пъти над размера им
от 2008 г. (виж фиг. 6). Само за последните две
години – 2013 г. и 2014 г. увеличаването на
държавните разходи за ДМА е 2,5 пъти. Наймалко средства са инвестирани в закупуването
на ДМА през 2011 г., като това важи както за
държавния сектор, така и за общите8 разходи за
ДМА. След 2011 г. вече с е наблюдава
еднопосочна тенденция на повишаване на този
вид разходи.

Ôèã. 6. Ðàçõîäè çà ïðèäîáèâàíå íà ÄÌÀ â
äúðæàâíèÿ ñåêòîð (õèë. ëâ)

Ôèã. 5. Òåêóùè ðàçõîäè çà ÍÈÐÄ â
äúðæàâíèÿ ñåêòîð (õèë. ëâ)

Друг важен момент, на който също следва
да обърнем внимание е това, че от гледна точка
на научните области, инвестираните средства за
НИРД са различни. Като цяло, проследявайки
данните за периода 2005-2014 г. се впечатление
прави, че държавният сектор е вложил наймного средства през 2009 г., а на второ място –
през 2008 г. (виж табл. 4).

Съпоставянето на текущите разходи за
НИРД показва още, че за разлика от размера на
общите такива, текущите разходи в държавния
сектор намаляват с 39 907 хил. лв в края на
периода в сравнение с 2009 г., когато са имали
най-високо ниво. Докато общите текущи
разходи за НИРД в страната непрекъснато
нарастват и през 2014 г. те са в размер три пъти
повече отколкото през 2005 г.

През 2014 г. увеличаването на общия
размер на тези разходи е почти 1,2 пъти в
сравнение с 2005 г. В същото време трябва да
отчетем факта, че при медицинските и
селскостопанските науки се наблюдава спад на
разходите за НИРД в държавния сектор с
приблизително еднакъв размер – 0,8 пъти помалко са средствата при медицинските услуги и
приблизително 0,7 пъти при селскостопанските
науки. Във всички останали области е налице
повишаване на инвестираните от държавния

7

8

Включват текущите разходи на предприятията, държавния
сектор, висше образование и нетърговски организации за
съответната година.
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Таблица 4
Разходи за НИРД по области на науката в държавния сектор за периода 2005-2014г. (хил.
лв)
Годи
на
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Естестве Техни Меди Селскосто Общест Хумани
ни
чески цински
пански
вени
тарни ОБЩО
науки
науки науки
науки
науки
науки
62949
20705
3639
35064
4171
12513
139041
61832
26197
6926
39110
4172
13675
151912
63845
29215
4119
43436
4348
14659
159622
92735
34467
4239
35386
7171
16031
190029
90311
35527
5429
41110
5216
21871
199464
76536
26506
6706
29571
3380
14433
157132
70438
25688
7375
29960
4772
15709
153942
67467
25301
4326
28874
8336
14658
148962
71321
24584
1881
29132
10641
17248
154807
76774
25547
3010
24706
12515
21749
164301

сектор средства за НИРД в края на периода, като
повишаването е най-голямо при обществените
н ау к и – 3 п ъ т и п о в е ч е , с л е д в а н и о т
хуманитарните науки – 1,7 пъти, докато при
естествените и техническите науки – 1,2 пъти. В
същото време относителният дял на разходите
за НИРД за всички научни области за 2005 г.
спрямо общите разходи е най-висок при
е с т е с т ве н и т е н ау к и , с л ед ва н и от
селскостопанските и след това – техническите
науки. С най-малък относителен дял за 2005 г.,
както и за 2014 г., се отличават средствата, които
държавният сектор е заделил за НИРД при
медицинските науки. Въпреки наблюдавания
спад в абсолютния размер на разходите,
естествените науки запазват своето водещо
място с най-голям относителен дял и през 2014
г., докато техническите и селскостопанските
науки си разменят местата. При обществените
н ау к и с е н а бл юд а ва н а й - з н ач и т е л н ото
повишаване на относителният им дял – с около
4,6% в сравнение с 2005 г.
Тенцията в промяната на абсолютния
размер на средствата, заделяни от държавния
сектор, е представена на фиг. 7.
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Ôèã. 7. Îáùè ðàçõîäè çà ÍÈÐÄ â
íàó÷íèòå îáëàñòè â äúðæàâíèÿ ñåêòîð çà
ïåðèîäà 2005-2014ã. (õèë. ëâ)
Осъществяването и развитието на НИРД
зависи изключително много от хорат а,
занимаващи се с нея. Като цяло персоналът, зает
с НИРД, включва две категории – изследователи
и друг персонал, зает с НИРД. По отношение на
изследователите, работещи в държавния сектор,
можем да посочим, че те са на различна възраст
и пол, като данните за периода 2005-2013 г.
показват намаляване на общият им брой (виж
табл. 5).
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Таблица 5
Разпределение на изследователите в Държавен сектор по възрастови групи и пол за
периода 2005-2013г.
под 25 г.
Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Об
що
73
60
56
50
45
50
40
116
165

25–34 г.

35–44 г.

45–54 г.

55–64 г.

65 г. и
повече

Общо

От
От
От
От
От
От
От
Об
Об
Об
Об
Об
Об
тях
тях
тях
тях
тях
тях
тях
що
що
що
що
що
що
жени
жени
жени
жени
жени
жени
жени
40 1070
640 1217
729 1895
965 1864
789 353
100 6472 3263
30 1097
664 1222
754 1918
955 1840
807 356
98 6493 3308
29 1017
647 1211
766 1789
961 1969
905 398
109 6440 3417
31 943
536 1167
751 1740
950 1970
953 386
102 6256 3323
33 911
527 1205
728 1619
950 1845
893 390
118 6015 3249
24 928
525 1378
826 1679
959 1685
805 157
52 5877 3191
22 911
578 1291
783 1649
939 1812
850 183
61 5886 3233
76 685
385 1395
794 1520
892 1607
818 162
61 5485 3026
106 728
463 1363
832 1410
793 1564
819 184
66 5414 3079

В първата възрастова граница – до 25 години
– е налице повишаване на изследователите, като
превес имат жените – 64% от всички през 2013 г.
Подобна тенденция се наблюдава и във
възрастовата група 35-44 години, където делът
на жените е 61%. При всички останали
възрастови групи в този сектор се вижда
тенденция на намаляване броя на
изследователите. През 2013 г. с най-висок
относителен дял се характеризира възрастовата
група 55-64 години. Независимо от високия
относителен дял на жените-изследователи,
техният абсолютен брой намалява към края на
разглеждания период (фиг. 8).

Общата динамика в броя на изследователите
и непрекъснатото понижаване на абсолютният
им брой, независимо от моментните периоди на
покачване, са представени на фиг. 9.

Ôèã. 9. Èçìåíèÿ â îáùèÿ áðîé íà
èçñëåäîâàòåëèòå â Äúðæàâåí ñåêòîð çà
ïåðèîäà 2005-2013 ã.

Ôèã. 8. Òåíäåíöèÿ íà ïðîìÿíà ïðè
æåíèòå-èçñëåäîâàòåëè â Äúðæàâåí ñåêòîð
çà ïåðèîäà 2005-2013 ã.
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От графиката се вижда, че максималният
брой на изследователите не съвпада във времето
с най-големият брой на жените сред тях. С найголям абсолютен размер на общия брой
изследователи се характеризира 2006 г., докато
най-голям е броят на жените-изследователи през
2007 г. Общата тенденция и в двата случая е, че
към 2013 г. е налице спад, който е в размер на
9,9% при жените и 16,6% в общия брой
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изследователи.
Анализът на възрастовата структура показва
още, че към 2013 г. в групата под 25 години и в
групата над 65 години попадат сътветно 3% и
3 , 3 % . То ва в о б щ и я с л у ч а й м оже м д а
коментираме като сравнително уеднаквяване на
входа и изхода на системата. Предвид много
ниския относителен дял на тези две групи,
трябва да кажем, че данните по-скоро очертават
тенденция на застаряване. На практика,
продължаването на тази тенденция ще доведе до
сериозни проблеми, свързани с последваща
липса на хора, които да се ангажират с НИРД в
този сектор.
Çàêëþ÷åíèå:

Èçïîëçâàíà ëèòåðàòóðà:
1. СОМ (2009) 442. final version, 02.09.2009 g
2. СОМ (2010) 546. final version, 15.03.2011 g.,
str. 5
3. http://www.cross.bg/nird-razhodi-byudzhetnite1425667.html#axzz3wC1trV53
4. Innovation in the Public Sector. State-of-the-Art
Report. September 2013, Sofia, ARC Fund, 2013,
s. 28
5. Nikolova, M. Osobenosti na inovatshionniya
process v publichniya sector // 8_M.Nikolova.pdf
6. nsi.bg

Научноизследователскат а и развойна
дейност включва всяка творческа работа, която
се провежда систематично с цел да се увеличи
обемът на знанията, включително познанието за
човека, културата и обществото, както и
използването на този обем от знания за нови
9
приложения. НИРД обхваща фундаментални и
приложни изследвания и експериментални
разработки, чието осъществяване на практика
изисква наличие на свободен финансов ресурс,
какъвто малките предприятия в България
трудно могат да осигурят. Поради това от
изключителна важност се оказва ролята на
държавата и правените от нея разходи в тази
област. Предвид намаляващите стойности на
средставата и хората, занимаващи се с НИРД, в
абсолютен и относителен размер е необходимо
да се вземат подходящи мерки на ниво държава,
за да се стимулира осъществяването на
иновационна дейност у нас.

9

nsi.bg
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Ñúâðåìåííè
êîíöåïöèè è
ïîëèòèêè çà
åëåêòðîííî
ïðàâèòåëñòâî
ãë. àñ. ä-ð Ãåîðãè Íèêîëîâ,
ÓÍÑÑ
Новите моменти в съвременното
електронно правителство са свързани с
предложението на Министерски Съвет да се
преструктурира системата за електронно
управление и да се създаде нова Държавна
агенция „Електронно управление“, а
оперативната съвместимост между отделните
звена в държавната администрация да се
осъществява от държавно предприятие“ Единен
системен оператор“ (ЕСО). Според одобрената
концепция1, новата структура трябва да бъде в
с л ед н и я в и д , с п о р ед п р ед л оже н и т е от
правителството нови тенденции в развитието на
електронното управление в България:
Функционален обхват на структурите за еуправление:
1.1. Ôóíêöèîíàëåí îáõâàò íà
êîíñóëòàòèâíè îðãàíè
- Съвет за административна реформа;
- Съвет за електронно управление.
1.2. Ôóíêöèîíàëåí îáõâàò íà
Àäìèíèñòðàöèÿòà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò
- С ъ зд а ва н е , н а л а г а н е и ко н т р ол н а
хоризонтални политики, правила и добри
практики за модернизиране на
администрацията;
- Управление на проекти за реализиране на
хоризонтални политики за модернизиране на
администрацията и намаляване на
административната тежест.
1
Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно
управление“
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1.3. Ôóíêöèîíàëåí îáõâàò íà Äúðæàâíà
àãåíöèÿ Åëåêòðîííî óïðàâëåíèå
- Създаване, налагане и контрол на политики,
правила и добри практики за електронно
у п р а в л е н и е , е л е кт р о н н и с ъ о б щ е н и я и
информационни технологии;
- Управление на проекти за реализиране на
хоризонт а лни политики за елект ронно
у п р а в л е н и е , е л е кт р о н н и с ъ о б щ е н и я и
информационни технологии;
Стратегическо планиране и законодателни
инициативи за електронно управление,
електронни съобщения и информационни
технологии ;
- Бюджетно програмиране и контрол;
- Координация на секторни политики за
електронно управление;
- Координация на секторни и
междуведомствени проекти за електронно
управление;
- Изготвяне на правни и бизнес-анализи и
изготвяне на стандарти за реализиране на
електронно управление;
- Поддържане на централизирани регистри за
нуждите на електронното управление;
- Поддържане на централизирани регистри за
И К Т а кт и в и ( с г р а д и , и н ф р а с т ру кту р а ,
оборудване, лицензи);
- Изграждане и развитие на информационни
центрове, държавен частен облак и
комуникационната мрежа на държавната
администрация;
- Поддръжка на информационни центрове,
техническа инфраструктура, комуникационна
мрежа, оборудване и инфраструктурата на
държавния частен облак;
- Осигуряване на информационна сигурност
(физическа и комуникационна сигурност на
ИКТ инфраструктурата);
- Автоматизирано удо стоверяване на
електронна идентично ст за нуждите на
държавнат а админист рация (Център за
електронна идентификация);
- Административен Help Desk (помощен
ц е н т ъ р и е д и н н а т оч к а з а ко н т а к т з а
администрацията).
1.4. Ôóíêöèîíàëåí îáõâàò íà ÄÏ
Èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå
- Разработка и интеграция на електронни
услуги;
- Извършване на специализирани одити и
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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анализи;
- Делегирано управление на
междуведомствени проекти;
- Защита на информационна сигурност на
приложните системи и електронните услуги;
- Поддръжка и системна администрация на
бази данни, информационни системи, услуги и
пр.;
- Доставчик на удостоверителни услуги;
- Държавен Help Desk за клиенти (помощен
център и единна точка за контакт за гражданите
и бизнеса).
Към настоящия момент, реализираните
проекти свързани с електронното управление са
както следва: проект „Развитие на
административното обслужване по електронен
път “, осъществен с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен
капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд и чрез тях е
разработена, изградена и внедрена Софтуерна
инфраструктура за информационни
2
междурегистрови връзки наречени (RegiX) , за
нуждите на служебно събиране на данни при
предоставяне на електронни административни
3
услуги предоставяни на гражданите и фирмите.
По настоящем са реализирани
междурегистрови връзки между найизползваните регистри в държавата. Това са
регистрите на ГРАО (Национална база данни
население, Класификатор на настоящите и
постоянни адреси, Национален класификатор
на населените ме ста, Класификатор на
локализационните единици), МВР (Регистър
Български документи за самоличност, Единен
регистър за чужденци и Регистър МПС) и
Агенция по вписванията(Търговски регистър,
Регистър БУЛСТАТ, Имотен регистър). За да се
подобри административното обслужване
посредством усъвършенстване на
информационно комуникационната среда и
надграждане на съществуващите и изграждане
на нови централни системи на елктронно
правителство и ускоряване проце с а на
присъединяване на нови администрации към
Софтуерната инфраструктура за
информационни междурегистрови връзки
(RegiX). Целта на този регистър е да отговори на
нуждите от средство за ефективно “служебна
2
RegiX- среда за осъществяване на обмен на данни от
регистрите на централните администрации.
3
http://regixaisweb.egov.bg/RegiXInfo/
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събиране на данни“, чрез автоматизиран обмен
на данни за целите на административното
обслужване.
Развитието на информационните системи в
администрацията е свързано с преодоляването
на редица предизвикателства в областта на
системнат а интеграция и оперативнат а
4
съвместимост. Ефективния обмен на данни
между различни системи в администрацията ще
бъде осигурен чрез прилагане на европейската и
националната рамка за оперативна
съвместимост и международните стандарти, на
който те отговарят.
Едно от условията за администрациите
консуматори е да създадат VPN (виртуална
частна мрежа) свързаност с КТЦЕП (Контролно
технически център за електронно правителство)
- Бояна. Отбелязва се, че Националната
програма за оперативна съвместимост се явява
една от важните предпоставки за успешна
комуникация с потребителите на електронни
у с л у г и п р ед о с т а вя н и от с и с т е м и т е н а
е л е кт р о н н о т о у п р а в л е н и е . С р ед ат а з а
автоматизиран обмен на данни с регистрите на
централната администрация е определена като
средство за осъществяване на взаимодействие
между администрациите в контекста на
въвеждане на Комплексно Административно
Обслужване. Осигуряване на сигурността на
данните и информационните системи се
реализира чрез опосредстване на директния
достъп до данни в регистрите. При разработката
на локалните адаптери за достъп до данните се
прилага принципът на изолация. Независимо от
начина на достъп - чрез директен достъп до
базата данни или чрез специално-разработени
уеб услуги (това са 2-та принципни механизма,
които се прилагат навсякъде) - винаги се
изгражда слой, който опосредства, изолира
достъпа до същинските данни. Когато адаптерът
достъпва същинските данни това се постига
чрез създаване на изгледи (View) в базата данни
и отделен БД потребител, на когото се дават
права за четене само и единствено до така
дефинираните изгледи. Когато достъпът от
адаптера е през уеб услуга, самата уеб услуга
представлява слой на изолация на същинските
данни - адаптерът има достъп само до това,
което е заложено в дефиницията на уеб услугата
и в нейния програмен код. Тази реализация на
3
Доклада за прилагане на комплексното административно
обслужване в държавната администрация 2015 г.
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достъпа също така прави адаптера независим от
неголеми промени в структурата на базата
данни на регистъра.
Комуникация между ядрото на RegiX и
локалните адаптери в отделните
администрации- ПАД
Комуникацията между централния сървър на
RegiX и локалните адаптери при регистрите се
осъществява по специално изградена частна
мрежа с шифрована комуникация ( VPN). Когато
администрацията - собственик на регистър
желае да извлича данни от други регистри,
присъединени към RegiX, тогава се
осъществява връзка/интеграция към/с Входната
точка за консуматори а информационният обмен
се осъществява по същата шифрована частна
мрежа.
Êîíòðîë íà äîñòúïà ïðè èçâèêâàíå íà
óñëóãà çà îáìåí íà äàííè ïðåç RegiX.
RegiX предоставя на администрациите
възможност да извличат данни от свързаните
регистри, извиквайки набор от уеб услуги.
Ядрото на RegiX обработва заявките като ги
препраща към локалните адаптери при
регистрите и след това препраща резултата към
администрацията- консуматор. За обслужване
на заявка към RegiX от консуматора се изисква
предоставяне на цифров Х509 сертификат,
който предварително е регистриран в базата
данни на RegiX, Без сертификат или с невалиден
или нерегистриран в базата данни такъв услуга
не може да бъде заявена и RegiX отхвърля
заявката със съобщение за грешка.
Сертификатите се издават и предоставят на
администрациите - консуматори като част от
процеса по присъединяване. Сертификатът се
регистрира в базата данни на RegiX, като всеки
локален администратор на RegiX за даден
регистър дава изричен достъп до услугите за
извличане на данни от съответния регистър и
настройва филтрирането на достъпните данни
съгласно приложимите правни и други
р е гл а м е н т и и н д и в и д у а л н о з а в с я к а
администрация-консуматор. А-дминистраторът
трябва изрично да разреши получаването на
данни за съответния консуматор, т.е. самото
регист риране на с ертификат не дава
автоматично достъп, а за всеки регистър трябва
да бъде зададено експлицитно право за достъп и
правила за филтриране на данните.
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Респективно, локалният администратор на
даден регистър може да отнеме правата за
д о с т ъ п н а ко н к р е т н а а д м и н и с т р а ц и я консуматор или да модифицира правилата за
филтриране.
Èçèñêâàíå çà èíòåãðàöèÿ íà ñèñòåìà
êîíñóìàòîð ñúñ ñúðâúðèòå çà àâòåíòèêàöèÿ íà
áúëãàðñêàòà åëåêòðîííà èäåíòè÷íîñò
RegiX ще изисква от системите, чрез които
консуматорите заявяват уеб услуги за обмен,
предоставяне на валиден SAML Assertion
security token, получен в резултат на успешна
автентикация към системата на българската
електронна идентичност. По този начин
викащата страна недвусмислено показва кое
физическо лице, от коя администрация (на
базата на предоставения сертификат, описан в
предната точка) извиква уеб услугите на RegiX.
Всяка заявка за уеб услуга на RegiX е обект на
детайлен одит в специален журнал. В журнала
се регистрира информация, включваща от коя
администрация, с кой сертификат, с чия
електронна идентичност, коя уеб услуга, по кое
време, от какъв IP адрес на викащия агент е
заявена услуга, детайли от комуникацията със
съответния адаптер и др. Детайлният журнал е
на разположение за преглед от оторизирания
(те) локален администратор (и) от всяка
администрация - собственик на съответен
регистър. Тази служебна информация може да
бъде предавана на информационната система на
регистъра чрез адаптера, за водене на локален
журнал на комуникацията с RegiX.
В определени случаи, в които базата данни на
даден регистър е силно натоварена с OLTP
заявки при оперативната работа на съответната
информационна система е възможно да се
създаде огледално копие на данните за заявки в
регистъра, от които съответният локален
адаптер на RegiX да извлича данни. Различните
комерсиални системи за управление на бази
данни, които се използват в информационните
системи на регист рите на цент ралнат а
администрация обикновено предоставят
вградени средства, инструменти и механизми за
създаване на огледални копия, включващи само
необходимите данни.
Като средство за контрол от страна на
администрацията, собственик на регистър,
включен към RegiX е ре а лизирана
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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функционалност за активиране и изключване на
локалния адаптер от обмена, като по същество
това ще включи или изключи комуникацията с
даден регистър. Типична ситуация; която би
наложило употребата на тази функционалност е
случай, когато информационната система на
даден регистър е изключена за профилактика
или поради техниче ски проблем. Чре з
прекъсването на комуникацията с регистъра се
предотвратява натрупването на заявки към
регистъра в опашката на RegiX.
Инфраструктурата за междурегистрови
връзки RegiX е инструмент за обмен на данни от
администрация собственик на регистър към
администрация консуматор на данни от
регистъра. Това не изключва необходимостта от
уреждане на взаимоотношенията между
администрацията собственик и
администрацията консуматор на данните от
регистъра с взаимно споразумение, ако такива
са правилата на администрацията собственик. В
RegiX са предвидени всички средства за
администриране на обмена между RegiX и
регистъра, така че администрацията собственик
да има пълен контрол за включване/изключване
на обмена, задаване на правила за филтриране
на данните, детайлен журнал и одит на обмена.
Правилата за администриране на достъпа до
услугите и данните от конкретния регистър
могат да бъдат приложени към подобно
споразумение.

“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Íåäîñòàòúöè íà
ìåòîäèêàòà çà
îöåíêà íà
îôåðòèòå çà
îáùåñòâåíè
ïîðú÷êè â îáùèíèòå
Ãåðãàíà Êîñòàäèíîâà Êîñòîâà,
ÓÍÑÑ
I. Ôèíàíñîâà äåöåíòðàëèçàöèÿ íà
ìåñòíîòî ñàìîóïðàâëåíèå â Áúëãàðèÿ.
Ме с т н и т е ф и н а н с и с а с въ р з а н и с
акумулирането и последващото разпределение
на бюджетни и извънбюджетни средства на
регионално ниво. Това се о съще ствява
посредством изготвянето и изпълнението на
1
общински бюджети.
През последните години облика на
ме стните финанси с е предопределя от
засилващия се процес на децентрализация на
управлението в повечето страни по света. На
общините се дават повече правомощия и
отговорности при решаването на въпроси от
местно ниво.2 Това има за цел да доближи
властта до населението, за да може по – пълно да
се удовлетворят обществените потребности.3
Така например в големите градове има нужда
предимно от детски градини и транспорт.
Местните органи на властта имат непосредствен
контакт с местното население и поради тази
причина по – добре познават неговите проблеми
и потребности. Посредством процеса на
децентрализация се постига и по – голяма
икономическа ефективност, защото чрез по –
доброто отчитане и групиране на нуждите на
населението се използват по - ползотворно
1

Коtshеv,Tshv. i dr., Finаnsi, Маrtilеn, Sоfiya, 2006, s.136 .
Zakhariev, А., Fiskalna detshentralizasthiya i finаnsоvо uprаvlеniе
nа оbshtinitе v Bulgаriya, АI“Tshеnоv“, Svishtоv, 2012 ,s 107
3
Lilоvа, R., i Simеоnоv, St.i dr., Byudzhеt i byudzhеtnа pоlitikа,
АI“Tshеnоv“, Svishtоv, 2009 ,s 31
2

76

4

ограничените ресурси.
С разширяването на икономическите
функции на местната власт се увеличава обема
на разходите на регионално равнище. Местната
финансова политика вече с е свър зва с
и ко н ом и ч е с к и я и с о ц и а л н и я ж и вот н а
общността в резултат на това разходите се
разделят на две големи групи – функционални
р а з ход и и р а з ход и з а и н ве с т и р а н е .
Функционалните разходи са тези свързани с
работни заплати на персонала зает в местната
администрация, разходите за поддръжка на
пътища, разходите за образование и т.н.
Инвестиционните разходи са свързани със
съживяване и развитие на региона: стимулиране
н а п р о и з в од с т ва , з а ку п у ва н е н а з е м я ,
строителство и др.5
Според Закона за общинските бюджети
приходите необходими за покриване на
разходите се обобщават в три групи – собствени
приходи от местни данъци, такси, общинска
собственост, глоби, лихви и др.; държавни
трансфери за субсидии, субвенции, безлихвени
заеми от централния бюджет и трансфери
6
между разпоредители с бюджетни кредити.
През последните години се появяват нови
потребности от публични блага в населението, а
това налага те бъдат задоволени от местната
власт. Всички по - големи разходи, които
общините правят за строителство, ремонти,
закупуване на храни и материа ли с е
осъществяват посредством провеждането на
обществени поръчки.
Обществените поръчки може да се
о п р ед е л я т като ед и н д ъ л ъ г п р о ц е с н а
„закупуване“ на стоки или получаването на
услуги от държавните органи, местните власти
или от търговските дружества, които се
разпореждат със средства от държавния бюджет.
Целта на всички продължителни процедури
свързани със „закупуването“ на стоките и
услугите от частния бизнес е да се осигури
е фективното изразходване бюджетните
средства. Обществените поръчки в момента са
един от основните инструменти за
преразпределяне на значителна част от брутния
вътрешен продукт чрез бюджетите, поради тази
4

Коtshеv,Tshv. i dr., Finаnsi, Маrtilеn, Sоfiya, 2006, s.136
Lilоvа, R., i Simеоnоv, St.i dr., Byudzhеt i byudzhеtnа pоlitikа,
АI“Tshеnоv“, Svishtоv, 2009 ,s 33
6
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<http://lex.bg/laws/ldoc/2134393857>
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причина е необходимо държавата да управлява
ефективно и прозрачно разходването на
7
публичните средства.
Процедурите по възлагане на обществени
поръчки в България имат сравнително кратка
история. Те стават актуални през последните
десет години. През този относително кратък
период те се оформиха посредством множество
постоянно изменящи се правила.
През годините българският Закон за
обществените поръчки (ЗОП) често е променян
с цел винаги да бъде актуален с издаваните нови
разпоредби от Европейския съюз (ЕС). Целта е
да се постигне уеднаквяване на българското
право с европейското при възлагане на
обществени поръчки. Всички промени, които се
правят имат за цел да създадат по – добри
условия за публичност и прозрачност на цялата
процедура и равнопоставеност на всички
участници в нея.
Според закона обект на обществена
поръчка са стоки получени от бизнеса чрез
покупка, наемане или чрез лизинг, както и
всички дейности свързани с използването на
стоката – инсталиране, тестване на машината
или съоръжението и др. Обекти според него са и
предоставяните услуги, както и проектирането и
извършването на строителни дейно сти.
Субектите на процедурите според чл. 6 от ЗОП
са : възложителите, кандидатите, участниците и
изпълнителите.8
Пазарът на обществените поръчки
отразява състоянието на икономиката в страната
ни. Това, което наблюдаваме на пазара на
обществени поръчки през последните години е
увеличаване на броя на обявените обществени
поръчки и броя на сключените договори. През
2011 година са сключени 17 579 договора за
възлагане на обществени поръчки, което е с
11,55 % повече спрямо предходната 2010 година,
когато техния брой е бил 15 755, което е с 1819
договора по-малко. Средствата изразходвани за
изпълнение на обществени поръчки през 2011
година са почти 5,78 млрд. лева.
Пре з следващите години броя на
сключените договори продължава да расте и
през 2012 година техния брой вече е 20 813, а

през 2013 година се покачват с 10,97 % спрямо
предходната година, което означава, че са
сключени 2 283 договора повече или общия брой
на сключените договори вече е 23 096.
Увеличават се и средствата изразходвани по
сключените договори и те вече възлизат на над
8,03 млрд. За 2014 година са сключени 25115
договора, стойността на тези договори е 7 578
586 034.16 лв.
В ъ з л ож и т е л и т е н а о б щ е с т в е н и т е
поръчки се разделят на два вида: класически и
с екторни възложители. В групат а на
класическите попадат тези възложители, които
изразходват бюджетни средства, а в групата на
секторните влизат дружествата които извършват
дейности с обществено значение - такива като
водо снабдяване, елект ро снабдяване,
експлоатация на транспортни мрежи и други. По
- голям е броя на класическите възложители, а
съотношението между броя процедури, обявени
от класически и секторни възложители е 80%
9
към 20% в полза на класическите.
Класическите възложители са увеличили броя
на обявените от тях процедури през 2011 година
с 11,4% спрямо предходната 2010 година.
Секторните са увеличили техните процедури
само с 8% . През 2012 година класическите
възложители са увеличили с 22,95 % броя на
обявените от тях процедури. За сметка на това
секторните са намалили своите с 6.16%. В
р е зул т ат н а то ва с е е п р ом е н и л о и
съотношението между двата типа възложители
и то в еч е е 8 6 % к ъ м 1 4 % в п ол з а н а
класическите.10
Разпределението на общия брой обявени
процедури за обществени поръчки въз основа на
техния обект – строителство, услуги или
доставки е представено на Фиг.№ 1 :

7

Gоdishеn dоklаd
<http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/agency/Annual_report_2
013_1.pdf>
8
ZАКОN ZА ОBSHTЕSТVЕNIТЕ PОRUCHКI
<http://lex.bg/laws/ldoc/2135482815>
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доставки;
15%
строителс
тво; 29%

услуги;
57%

Фиг.1 – Разпределение на броя процедури
въз основа на техния обект
Тези данни ни дават информация за
потребностите на населението. През 2011
година се констатира, че най-голям дял заемат
процедурите за предоставяне на услуги – 57%,
следвани от процедурите за строителство – 29%
и тези за доставки - 15%. През следващите
години тенденцията се запазва и най - голям дял
продължават да заемат процедурите с обект
“услуги”, следвани от тези за “строителство” и
за “доставки”.
През последните няколко години, след
проведени множество проверки се констатира,
че възложителите с всяка година показват
з н ач и т е л н о п о - д о б р о п о з н а ва н е н а
законодателството в областта на обществените
поръчки. Въпреки промените правени в Закона
за обще ствените поръчки и проверките
извършвани от агенцията продължават да се
наблюдават затруднения с прилагането на
отделни разпоредби на закона. Това налага
закона за пореден път да бъде преразгледан с цел
постигането на още по-висока степен на
прозрачност, недискриминация и лоялна
конкуренция.
Едни от най – че стите нарушения
констатирани от Агенцията за обществени
поръчки са свързани с методиката за избор на
изпълнител. В общините често се наблюдава
включване на субективни (неизмерими)
показатели за оценка на офертите, без в
методиката да се съдържат точни указания за
определяне на оценкат а по съответния
показател. Друго нарушение е използването на
формули в методиката за оценка на офертите,
водещи до получаване на най-високи оценки от
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оферти, които не са с най - доброто предложение
за дадения показател. Също и допускане в
методиката за оценка на офертите за един
показател да се дава различен брой точки в
диапазон “от – до”, за едно и също качество на
техническите предложения. Допускане в
методиката за оценка на офертите комисията да
оценява оферти, които не отговарят в пълна
степен на изискваният а, по ст авени от
възложителя, вместо да бъдат отстранявани от
участие в процедурат а. Определяне на
необосновано завишени, спрямо предмета и
с то й н о с т т а н а о б щ е с т в е н ат а п о р ъ ч ка ,
изисквания за икономическо и финансово
с ъ с тоя н и е , т ех н и ч е с к и въ зм ож н о с т и и
квалификация на кандидатите и участниците.
Формулиране на ненужни, обикновено
административни, изисквания към
участниците, чието удостоверяване реално не
оказва влияние върху годността на лицата да
11
участват в процедурата.
II. Ìåòîäèêà çà îöåíêà íà îôåðòèòå íà
îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè.
Методиката за оценка на офертите е
основен елемент от процедурата за възлагане на
обществена поръчка. Възможни са два критерия
за оценка на офертите подадени от участниците.
Първият е “най – ниска цена”, където
класирането на допуснатите до участие оферти
се извършва само и единствено на базата на
предложената цена. Вторият критерий е
“икономически най-изгодна оферта”, при
неговото използване класирането на
допуснатите до участие оферти се извършва на
базата на комплексна оценка. Комплексната
оценка представлява сума от индивидуалните
оценки по предварително определени от
възложителя показатели. Ако се избере втория
критерий за оценка, възложителя задължително
към документацията за участие, прилага и
12
методиката за оценка на подадените оферти.
Всъщност методиката за оценка на
офертите може да бъде представена като една
съвкупност от правила, която има за цел да се
определи начина, по който ще се извърши
класирането на офертите и ще спомогне за избор
на изпълнител на обществената поръчка . Тази
11
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методика за оценка на предложенията се
основава на поставени точки по обективни
критерии, като по този начин се гарантира на
възложителя получаването на точна оценка за
това кой от кандидат-изпълнителите ще изпълни
поръчката по най – добрият начин.
Законодателството дава възможност на
възложителя чрез тези избрани от него
показатели и тяхната относителна тежест в
комплексната оценка да си осигури най –
доброто съотношение между качество и цена.
Относителните тежести на показателите за
оценка може да се определят по два начина.
Първият е чрез конкретна стойност в рамките на
общата оценка, а втория е чрез подреждане по
важност в низходящ ред. Указанията, които се
дават за определяне на оценката по всеки
показател, трябва да предоставят възможност да
се оцени нивото на изпълнение, предложено във
всяка оферта, в съответствие с предмета на
обще ственат а поръчка и техниче ските
спецификации. Те трябва да спомагат да бъдат
сравнени и оценени обективно техническите
предложения в офертите и да осигуряват на
участниците достатъчно информация за
правилата, които ще се прилагат при определяне
на оценката по всеки показател. Посочвайки
количествено определимите показатели се

определят и стойностите им в цифри или в
проценти, както и начинът за тяхното
изчисляване. При посочване на качествените
п о к а з ат е л и , ко и т о с а ко л и ч е с т в е н о
неопределими, се посочва начинът за тяхното
оценяване от комисията с конкретна стойност
13
чрез експертна оценка.
Свободата да се определи методиката, по
която ще се оценяват изпълнителите има своите
предимства и недостатъци. Неоспоримо нейно
предимство е факта, че тя позволява
възложителя да избере онзи от участниците в
конкурса за обществена поръчка, който най –
добре отговаря на неговите потребности и
предпочитания . Недостатъка на този метод е, че
избраните техниче ски характеристики,
избрания метод за тяхната оценка и тежестта,
която те имат в общата оценка за избор на
изпълнител, имат очертан субективен характер.
Примерна методика за избор на
изпълнител ремонтни дейности може да даде
представа за начина на нейното изготвяне и
14
предимствата и недостатъците на този метод:
В първата таблица са посочени основните
показатели въз основа, на които се изготвя
комплексната оценка за избор на изпълнител.

Таблица № 1 – Показатели за определяне на комплексната оценка
№

Показател

ТЕЖЕСТ

1

Цена за изпълнение на строително-монтажните
работи, съгласно приложената в конкурсната
документация количествена сметка

кт1 = 0,50

2

Срок за изпълнение (в календарни дни)

кт2 = 0,10

3
4

Организация и технология на изпълнение
Аванс за изпълнение на поръчката

кт3 = 0,30
кт4 = 0,10

13
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Оценката на всяко предложение се
извършва по посочените показатели в Таблица 1
и съответните им относителни тежести по
формулата:

където: от К1 до К4 са критериите за
оценка на офертата, в т.ч.:
К1–оценка на цената за изпълнение на
строително-монтажните работи съгласно
приложената количествено-стойностна сметка;
К2 – оценка на предложения срок за
изпълнение;
К3 – оценка на организация и технология
на изпълнение.
К4 – оценка на авансовото плащане.
кт1, кт2, кт3, кт4- са коефициентите за
тежестта на съответния критерий.

Оценка на цената за изпълнение на
строително-монтажните работи, се изчислява,
както следва:

Оценявания участник трябва да покаже
адекватна на изискванията на възложителя
методология на изпълнение и всичките й
съставни части. Участник, който не притежава
т а к а в а м е т од о л о г и я с е о т с т р а н я в а о т
процедурата.
Формулата, по която се получават точките
по показателя организация и технология на
изпълнение е следната:

Точките на всеки един участник в
15
надпреварата се определят по следния начин:
Ò1 – Технология на строителството
съобразена с Наредба № 5 от 25 май 2006г. за
хигиената на храните, при представяне от
страна на изпълнителите:
- подробно описание на технологията за
строителство придружена с разпределение на
15
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помещенията. Всички изложени методи са
приложими и в съответствие с техническата
спецификация и приложимото законодателство
- 25 точки;
- п ъ л е н ком п л е к т и з л ож е н и я н а
технологията за строителство, но някои от тях не
са подробно разработени и/или несъответстват
изцяло на техническата спецификация - 15
точки;
- методите за строителство са описани
неясно и/или изложените методи са само
принципни, без да са адаптирани към настоящия
обект – 5 точки.
Ò2 – Организация и ключов персонал:
- представена е подробна организационна
схема на персонала, показваща
организационната структура за управление на
обекта, ясно обозначен е ключовият персонал и
са конкретизирани неговите отговорности и
пълномощия - 25 точки;
- представена е организационна схема, но
не е подробна, описанията на отговорностите и
пълномощията на ключовия персонал са
непълни и непоказват ясно допирните точки
между отделните участници в управлението на
обекта - 15 точки;
- представената организационна схема е
непълна, отговорностите и пълномощията на
ключовия персонал са неясни - 5 точки.
Ò3 – Планиране изпълнението на обекта,
линеен график:
- изчерпателно представена подробна
времева програма, всички важни събития са
показани и всички времеви промеждутъци са
ясно идентифицирани, ясно са очертани и
обо сновани по следователно стта и
продължителността на предлаганите дейности.
Реалното изпълнение на времевата програма е
изчерпателно обоснована - 25 точки;
- представена е времева програма, но не е
изчерпателна, някои важни събития не са ясно
отбелязани или взаимосвързаността им във
времето не е достатъчно ясна,
последователността и продължителността на
предлаганите дейности не са очертани ясно - 15
точки;
- повечето важни събития в представената
времева програма не са ясно отбелязани или
в з а и м о с въ р з а н о с т т а и м въ в в р е м е то е
нелогична, последователността и
продължителността на предлаганите дейности
не са обосновани - 5 точки.
“БИЗНЕС ПОСОКИ”
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Ò4 – Управление на рисковете, които могат
да окажат влияние върху изпълнението на
договора:
- идентифицирани са всички рискове и
предпоставките, които могат да окажат влияние
и са предложени адекватни мерки за тяхното
управление и преодоляване - 15 точки;
- не са ясно идентифицирани и/или са
идентифицирани само някои от рисковете,
ко и то м о г ат д а о ка ж ат вл и я н и е въ р ху
изпълнение на договора и/или предложените
мерки за тяхното управление не са достатъчно
ясни и конкретни - 10 точки;
- не са идентифицирани рисковете, които
могат да окажат влияния върху изпълнение на
договора и/или не са посочени мерки за тяхното
управление - 3 точки;
Ò5 – Гаранционен срок – тук е дадена
свобода, като най – доброто предложение се
оценява с 10 точки, следващото с 5, а последното
с 2 точки.
Оценка на аванс за изпълнение на
поръчката. Резултатът на всеки участник по този
критерий се изчислява, както следва:

където:
Amax - предложеният максимален процент
на авансово плащане от участниците
Amin - предложеният минимален процент
на авансово плащане от участниците
A у ч а с т н и к - предложеният процент на
авансово плащане от участника.
Класирането на офертите се извършва по
възходящ оценка, като на първо място се
16
класира офертата с най-висока оценка.
Íåäîñòàòúöè íà ìåòîäèêàòà çà îöåíêà
íà îôåðòèòå è íà÷èíè çà òÿõíîòî
îòñòðàíÿâàíå.
Разработването на критериите и по – късно
точкуването от общинската комисия и дава
свобода за действие при избора на изпълнител.
Комисията е тази, която има право да преценява
адекватно стт а и целе съобразно стт а на
представеното разпределение, и възможностите
на всеки конкретен участник да преценява
рисковете, своевременно да решава проблемите
16
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и в поставените срокове да изпълни поръчката.
Комисията, обикновено си запазва правото да
и з и с к ва в п и с м е н в и д п р ед с т а вя н е н а
допълнителни доказателства за обстоятелства,
които определен участник е посочил в офертата,
които имат значение за формиране на оценките и
класирането на офертите. Поради тази причина
често се поставя под съмнение обективността на
комисията. Това съмнение става повод за
проявяване на претенции за обективност от
останалите фирми не спечелили конкурса. Тези
претенции завършват не рядко в съда.
За да се избегне този субективизъм е
необходимо нормативно да бъдат заложени
задължителните критерии при по – големите
обществени поръчки, точките към тях и
формулите, по които се определя крайния
резултат. Ако в някоя община се появят поспецифични потребности и съответно се налага
да бъдат посочени допълнителни изисквания
към изпълнителите, тези изисквания да бъдат
и зч е р п ат е л н о о п и с а н и и и з п р ат е н и з а
разглеждане от Агенцията за обществени
поръчки. При преценка от агенцията, че
исканията са основателни тези допълнителни
критерии да бъдат посочени в обявлението за
обществена поръчка,те също да имат тежест при
формирането на крайната оценка за избор на
изпълнител. Тяхната тежест в крайната формула
да бъде определена от агенцията.
Според ЗОП методиката за определяне на
комплексната оценка на офертите съдържа
показателите за комплексна оценка, тяхната
относителна тежест и точни указания за
определяне на оценката по всеки показател. В
методиката в съответствие с техническите
спецификации може да се определят и
минимално и максимално допустимите
стойности на количествените показатели.
Показателите за оценка с е оценяват
самостоятелно характеристиките на предмета
на обществената поръчка по отношение на
качество, цена, технически предимства,
естетически и функционални характеристики,
характеристики свързани с опазване на околната
среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно
обслужване и техническа помощ, дата на
доставка и период на доставка или срок на
17
изпълнение и други.
17
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Възможно е да се определи нормативно и
една универсална формула за всеки вид
обществена поръчка. Използвайки нашия
пример тази формула би могла да придобие
следния вид:
където:
КО – комплексна оценка
Ц – предложена цена
С – срок на изпълнение
Г – гаранционен срок
В – подробна времева програма на всяка
дейност
М – мерки по управление на качеството,
опазване на околната среда и осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд
А – авансово плащане
Т1,Т2,Т3,Т4,Т5,Т6, – тегла във формулата

където:
Ц min - най-ниската предложена цена
Ц n - цената на n-я участник

където:
Cmin - минимално предложен срок за
изпълнение от участниците в конкурса
Cn - срок за изпълнение на n-я участник

където:
Гmax - най-дългия гаранционен период
Гn - срокът предложен от участника

където:
Amax - предложеният максимален процент
на авансово плащане
An - предложеният процент на авансово
плащане от участника
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В: Подробна времева програма на всяка
дейност:
- изчерпателно представена подробна
времева програма, в която всички важни
събития с а опис ани и всички времеви
промеждутъци са ясно идентифицирани, ясно са
очертани и обосновани последователността и
продължителността на предлаганите дейности.
Реалното изпълнение на времевата програма е
изчерпателно обоснована - 50 точки;
- представена е времева програма, но не е
изчерпателна, някои важни събития не са ясно
отбелязани или взаимосвързаността им във
времето не е достатъчно ясна,
последователността и продължителността на
предлаганите дейности не са очертани ясно - 25
точки;
- повечето важни събития в представената
времева програма не са ясно отбелязани или
в з а и м о с въ р з а н о с т т а и м въ в в р е м е то е
нелогична, последователността и
продължителността на предлаганите дейности
не са обосновани - 15 точки.
М: Мерки по управление на качеството,
опазване на околната среда и осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд:
- представена е подробна организационна
схема на персонала, показваща
организационната структура за управление на
обекта, ясно обозначен е ключовият персонал и
са конкретизирани неговите отговорности и
пълномощия, идентифицирани са всички
рискове и предпоставките, които могат да
окажат влияние и са предложени адекватни
мерки за тяхното управление и преодоляване,
описани са и мерките за опазване на околната
среда и о сигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд - 50 точки;
- представена е организационна схема, но
не е подробна, описанията на отговорностите и
пълномощията на ключовия персонал са
непълни и непоказват ясно допирните точки
между отделните участници в управлението на
обекта, не са ясно идентифицирани рисковете,
ко и то м о г ат д а о ка ж ат вл и я н и е въ р ху
изпълнение на договора и/или предложените
мерки за тяхното управление не са достатъчно
ясни и конкретни, описани са мерките за
опазване на околната среда и осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд - 25
точки;
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- представената организационна схема е
непълна, отговорностите и пълномощията на
к л юч о в и я п е р с о н а л с а н е я с н и , н е с а
идентифицирани рисковете, които могат да
окажат влияния върху изпълнение на договора
и/или не са посочени мерки за тяхното
управление, описани са мерките за опазване на
околната среда и осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд.- 15 точки.

8. Pоrtаl zа оbshtеstvеni pоruchki.
<http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/
page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=POR
TAL>
9. Primerna metodika za otshenka na ofertite
<http://www.aop.bg>
10. Оbshtinа Bоrоvаn
<http://www.borovan.bg/>

Â çàêëþ÷åíèå можем да кажем, че с
разрастване на правомощията на местните
власти и по стоянно възникващите нови
потребности в населението се увеличава и
размера на разходите за предоставяне на
публични блага от страна на общините, заедно с
това расте и ролята на обществените поръчки.
„Закупуването“ на стоки и услуги от частния
бизнес чрез изпълнението на обществените
поръчки е една сравнително нова практика, на
която и предстои един дълъг път на развитие.
Промени в това отношение могат да се направят
в редица направления, започвайки чрез
отстраняване на възможностите за проявление
на субективизъм от страна на администрацията
при избора на изпълнител.
Èçïîëçâàíà ëèòåðàòóðà:
1. Zakhariev, А., Fiskalna
detshentralizasthiya i finаnsоvо uprаvlеniе nа
оbshtinitе v Bulgаriya, АI“Tshеnоv“, Svishtоv,
2012
2. Коtshеv,Tshv. i dr., Finаnsi, Маrtilеn,
Sоfiya, 2006
3. Lilоvа, R., i Simеоnоv, St.i dr., Byudzhеt i
byudzhеtnа pоlitikа, АI“Tshеnоv“, Svishtоv, 2009
4. Bulgаrskiyat mоdеl zа mеstnоtо
sаmоuprаvlеniе: trаditshiya, rаzvitiе i аktuаlni
vuprоsi. 2013. <http://www.imrr-bg.org/node/202>
5. ZАКОN ZА ОBSHTINSКIТЕ
BYUDZHЕТI
<http://lex.bg/laws/ldoc/2134393857>
6. Gоdishеn dоklаd
<http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/a
gency/Annual_report_2013_1.pdf>
7. ZАКОN ZА ОBSHTЕSТVЕNIТЕ
PОRUCHКI
<http://lex.bg/laws/ldoc/2135482815>
<http://www.mi.government.bg/bg/library/z
akon-za-obshtestvenite-porachki-357-c25-m2582.html>
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ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÍÀ ÎÑÍÎÂÀ ÍÀ ÐÀÇËÈ×ÍÈÒÅ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÍÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÍÀ
ÂÚÇÏÐÈÅÌÀÍÅ È ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÓÑËÓÃÈÒÅ È ÏÐÈËÎÆÍÈ
ÀÑÏÅÊÒÈ Â ÈÍÄÓÑÒÐÈßÒÀ ÇÀ ÃÎÑÒÎÏÐÈÅÌÑÒÂÎ
ïðîô. ä-ð Ëèíà Àíàñòàñîâà
Áóðãàñêè Ñâîáîäåí Óíèâåðñèòåò
Ñòðàíèöà 3: Ðåçþìå: Купувачи и потребители в развитите пазари стават все по- взискателни и
капризни по отношение на качеството. Макар, че в настоящата статия ще говорим за качество на
услугите в индустрията за гостоприемство, не може да не обърнем внимание на факта, че дори в
сферата на материалните продукти качеството е трудно да бъде дефинирано. Причината за това е, че
качеството на материалния продукт се определя от производителя по един начин, който може да
бъде много различен от начина, по който същият продукт се възприема от потребителя. В същото
време производителят трябва да се съобразява не само с изискванията на потребителите, но и с
нормативната база (закони, стандарти и др.), като в същото време трябва да осигури реализирането
на проектираното качество. При услугите дефинирането и измерването на възприетото качество е
още по- трудно поради факта, че те са неосезаеми и са пряко свързани с потребителя, за който са
предназначени.
Целта на настоящата статия е да се разгледат концептуалните основи на качеството на
услугите, моделите за измерване качеството им SERVQUAL и Скандинавския модел, както и някои
разновидности на първия модел, а именно SERVPERF и инструментите за измерване на
възприетото качество в индустрията за гостоприемство- LODGSERV и DINESERV, като задачата е
да се направи сравнение между предимствата и недостатъците при използването им. За тази цел е
разгледана преобладаващата част от наличната литература без гаранции за изчерпателност, но с
голяма вероятност за това. Статията завършва с изводи за приложимостта и ползата от тези
инструменти при изследвания в тази област.
Êëþ÷îâè äóìè: качество на услугите, модели SERVQUAL, SERVPERF, LODGSERV
CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE DIFFERENT MEASUREMENT INSTRUMENTS
FOR PERCEPTION AND ASSESSMENT OF THE SERVICE QUALITY
AND APPLIED ASPECTS FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY
Prof. Lina Anastassova, PhD
Burgas Free University
Page 3: Abstract: Quality in the context of service industries has been and becomes even more
important in the era of huge competition and turbulent business environment. Despite significant work
undertaken in the area of service quality in the developed countries, there is a lack of publications in
Bulgaria about the various models/scales for assessment of perceived service quality. This article, therefore
is an attempt to fill the existing gap in the literature of services quality. The objective of the paper is to
discuss by reviewing many publications on the subject the conceptual basis of services quality and to
compare the characteristics of the models SERVQUAL and the Scandinavian model as well as the
variations of SERVQUAL for the needs of the hotel- and restaurant sectors- LODGSERV and DINESERV.
The last part of the paper presents a comparative review of the indicators sets of pointed models, the
advantages and disadvantages of these models in data collection and their abilities for managerial
implications in the area of quality management.
Keywords: service quality, models SERVQUAL, SERVPERF, LODGSERV
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Ðåçþìåòà
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÚÒ - ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ È ÂÚÇÌÎÆÅÍ.
ÍÅÑÚÑÒÎßËÀÒÀ ÑÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ
äîö. ä-ð Ïåí÷î Èâàíîâ
Êàòåäðà Ìàðêåòèíã è ñòðàòåãè÷åñêî ïëàíèðàíå, ÓÍÑÑ  Ñîôèÿ
Ñòðàíèöà 13: Ðåçþìå: Безспорната практическа значимост на маркетинга като управленска
концепция, поставя въпроса: ако е необходим, при какви условия той е и възможен.
Важните условия, които го правят такъв можем да обособим в две подсъвкупности. Първата
включва обективните обстоятелства. Има се предвид количествените и качествените
характеристики на пазарите, конкурентните отношения между различните субекти, т.е. мащаби и
характеристики на конкуренцията и технико-технологичното и финансово – икономическото
състояние на производителите.
Втората подсъвкупност включва субективните обстоятелства. Тук се има предвид нагласата на
корпоративния мениджмънт да промени поведението си при вземането на управленските решение
и тяхната практическа реализация. Става дума за нова логика и нова технология на управленския
процес изцяло съобразени с потребителското поведение.
Съчетаването на двата вида обстоятелства създава надеждната основа за утвърждаването на
маркетинга не само като необходима, но и като напълно възможна управленска концепция.
Êëþ÷îâè äóìè: управление на маркетинга, корпоративен мениджмънт, качествени
характеристики на пазарите, конкурентни отношения между пазарните субекти

MARKETING - NECESSARY AND POSSIBLE. THE FAILED BULGARIAN PRACTICE
Assoc. Prof. Pencho Ivanov, PhD.
Marketing and strategic planning Department, UNWE  Sofia
Page 13: Abstract: Undeniable practical significance of the marketing concept as a management
raises the question: if necessary, under what conditions it's possible.
Important conditions that make it so we can divide into two subsets. The first involves the objective
circumstances. This concerns the quantitative and qualitative characteristics of the markets competitive
relationships between different entities, i.e. size and characteristics of competition and technical, financial
and economic situation of producers.
The second subset includes subjective circumstances. Here, given the attitude of corporate management to
change its behavior in making management decisions and their practical implementation. It is a new logic
and new technology of the management process entirely consistent with consumer behavior.
Combining the two types of circumstances creates a reliable basis for the establishment of marketing not
only necessary but also entirely possible management concept.
Keywords: marketing management, corporate management, quality characteristics of the markets,
competitive relations between market players

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

85

ËÈÍÅÉÍÎ ÑÐÅÙÓ ÍÅËÈÍÅÉÍÎ ÐÀÇØÈÐÅÍÈÅ ÍÀ ÁÐÀÍÄÀÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È ÐÈÑÊÎÂÅ
Äîêòîðàíò Ëèëèÿ Ëîçàíîâà,
ÓÍÑÑ Ñîôèÿ
Ñòðàíèöà 18: Ðåçþìå: Статията има за цел да изясни разликата между стратегиите за
разширение на марката и разширение на продуктовата линия. На първо място е дадено определение
за това какво е марка, за да се премине към стратегиите за нейното разширение. Последните са
разгледани от позицията на влиянието, което оказват не само върху самата марка, но и на
потребителското поведение, цялостното представяне на компанията, частично е засегнато и
влиянието, което те имат върху състоянието на пазара. Като основни предимства, валидни и за двете
стратегии, са посочени доверие на базата на използването на съществуваща марка, намаляване на
разходите за реклама, подобряване видимостта на марката, повишаване на възможностите за
възприемане на нововъведението от страна на потребителите, популяризиране на марката,
подобряване на нейния имидж, както и нарастване на възможностите за бъдещо разширение.
Основните рискове са свързани с промяна във възприеманото качество, разсейване на имиджа на
марката, добавяне на негативни асоциации, канибализация и пропускане на възможности. На база
изброените по-горе предимства и недостатъци са изведени препоръки за избора на едната или
другата стратегия в зависимост от конкретната ситуация. Дадените примери в хода на изложението
и направените изводи се базират на категорията на бързооборотните стоки и засягат основно
българския пазар.
Êëþ÷îâè äóìè: нов продукт, марка, нововъведение, разширение на марката, линейно
разширение на марката

LINE EXTENSION VS BRAND EXTENSION - THREATS AND OPPORTUNITIES
Liliya Lozanova, PhD Candidate,
UNWE Sofia
Page 18: Abstract: The article is intended to clarify the difference between brand extension and line
extension. A definition what a brand is had been gven in order to define how it can be further extended. The
extension strategies are investigated based on their impact on the brand itself, consumer behaviour,
company performance and partly the influence it has on the total market. The main opportunities of both
strategies are consumer thrust, decreased advertising costs, improved brand visibility, increased consumer
acceptance of the new products, improved brand image and possibilities for future extensions. The threats
are connected with a change in the quality perception, brand image dilution, adding of negative
associations, cannibalization and missing further opportunities. Based on the abovementioned threats and
opportunities recommendations for usage of brand or line extension had been given. The examples in the
article and the main conclusions are based mainly on the FMCG sector on Bulgarian market.
Keywords: new product, brand, new product launch, brand extension, line extension
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Ðåçþìåòà
ÊÀÐÈÅÐÍÎÒÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ  ÎÒÃÎÂÎÐÍÎÑÒ ÍÀ ÈÍÄÈÂÈÄÀ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÒÀ
Äîö. ä-ð Ãàëèíà Êóðòåâà
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò
Ñòðàíèöà 35: Ðåçþìå: Съвременната макроикономическа среда се характеризира с
динамичност и неопределеност на поведението на факторите в нея. Тази среда изисква от
съвременната организация да търси нови подходи за управление, да се стреми към ефективно
използване на наличните ресурси, за да постигане устойчиви конкурентни предимства. При това,
конкурентното предимство отдавна не се разглежда само във връзка с материалните активи на
организацията, а най-вече с нематериалните. Понастоящем акцентът се поставя върху човешкия
ресурс и неговото ефективно синхронизиране с общата стратегия на организацията. С други думи,
устойчивото стратегическо предимство днес зависи най-вече от ефективното управление на
човешкия ресурс в организацията. От съществено значение за организационната жизнеспособност
е системите за управление на човешките ресурси да са способни да привличат, развиват, мотивират
и задържат служители.
В този контекст в статията се разглежда един актуален за съвременните организации проблем,
свързан с управлението на човешките ресурси – управлението на кариерното развитие. От
презумпцията, че управлението на кариерното развитие е процес на създаване на условия за
развитие на индивидуалните кариери при синхронизиране на потребностите на организацията и
предпочитанията и способностите на отделните служители, се систематизират отговорностите на
двата субекта – организацията и индивида.
Êëþ÷îâè äóìè: кариера, управление на кариерното развитие
CAREER DEVELOPMENT  RESPONSIBILITY FOR THE INDIVIDUAL AND THE
ORGANIZATION
Assoc. Prof. Galina Kurteva, PhD.
Burgas Free University
Page 35: Abstract: The contemporary macroeconomic environment is characterized by the
dynamism and the uncertainty of the behavior of the factors in it. This environment requires the
contemporary organization to seek new approaches to management, to strive for efficient use of the
available resources in order to achieve sustainable competitive advantages. Besides, the competitive
advantage is no longer considered only in relation to the material assets of the organization, but mostly in
relation to the intangible ones. Nowadays, the organization puts great emphasis on the human resource and
its effective synchronization with the overall organizational strategy. In other words, presently the
sustainable strategic advantage depends primarily on the effective human resource management within the
organization. What is essential for the organizational viability is the ability of the human resource
management systems to attract, develop, motivate and retain employees.
In this context, the article examines a current organizational issue related to human resource management,
namely the career development management. It is presumed that the career development management is a
process consisting of creation of appropriate conditions for development of the individual employees'
careers where the organizational needs are synchronised with the individual employees' and abilities.
Based on this presumption, the responsibility of both of the subjects – the organization and the individual,
are systematized.
Keywords: career, career development management
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×ÎÂÅØÊÈßÒ ÊÀÏÈÒÀË Â ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÈÒÅ ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ ÈÇÑËÅÄÂÀÍÈß:
ÑÈÑÒÅÌÀÒÈ×ÅÍ ÏÐÅÃËÅÄ ÍÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀÒÀ ÇÀ ÑÒÐÀÍÈÒÅ ÎÒ
ÖÅÍÒÐÀËÍÀ È ÈÇÒÎ×ÍÀ ÅÂÐÎÏÀ
äîö. ä-ð Ìàðèÿ Íåé÷åâà
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò
Ñòðàíèöà 40: Ðåçþìå: Нарастващ брой проучвания се фокусират върху ролята на човешкия
капитал в съвременните икономики. Това обуславя необходимостта от систематизация на
придобитото знание и сравнителен анализ на научните резултати. Статията представя настоящото
състояние на публикациите относно зависимостта между образованието и икономическия растеж в
новите страни-членки на ЕС от Централна и източна Европа, като прилага подхода на
систематичния преглед на литературата. Обхванати са две от най-популярните бази данни в сферата
на социалните науки: Scopus и Web of Science за периода 1996-2016. Дискутирана е методологията и
са представени резултатите на всеки етап от изследването. Изведени са 14 разработки, които
удовлетворят критериите на търсене и е направен сравнителен анализ на извадката, метода на
изследване, използван измерител и основни резултати. Прегледът на литературата посочва, че
независимо от малкия брой източници за пост-социалистическите икономики, прилаганата
методологията е в съответствие с водещите разработки по темата. Катo цяло, по-високото
образователно равнище на населението е положително корелирано с темпа на реален растеж. Като
насока за бъдеща работа за целевата група страни се откроява диференцирането на ефектите на
образователните равнища, както и на качеството и количеството на човешкия капитал върху
промените в съвкупната активност в дълъг период.
Êëþ÷îâè äóìè: човешки капитал, образование, икономически растеж, пост-социалистически
страни-членки на ЕС, систематичен преглед на литературата

HUMAN CAPITAL IN CONTEMPORARY ECONOMIC STUDIES: A SYSTEMATIC
LITERATURE REVIEW FOR THE COUNTRIES FROM
CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Assoc. Prof. Mariya Neycheva, PhD
Burgas Free University
Page 40: Abstract: A growing number of studies have been focusing on the role of human capital in
the contemporary economies. This determines the increasing need of a systematization of the knowledge
gained along with a comparative analysis of the scientific outcomes. The paper represents an overview of
the current state of the publications exploring the link between education and growth in the New EU
Member States from Central and Eastern Europe by utilizing the systematic literature review approach.
The latter is applied to two of the most popular abstract and citation databases of peer-reviewed references
in the Social Science field – SCOPUS and Web of Science – over the period 1996-2016. The methodology
and the results at each stage of the study are discussed. For the 14 works satisfying the criteria for inclusion,
a comparative analysis regarding the sample, the method of study, the human capital indicator as well as the
main results has been presented. The literature review shows that regardless of the small scale of research
on the post-communist economies, the works follow the methodology of the leading papers on the topic
under consideration. In general, higher educational attainment of the population is positively correlated
with the real growth rate. A direction for future work on the target countries specifically could be the
differentiation of the effects of the educational levels or the quality and the quantity of human capital on the
changes of economic activity in the long run.
Keywords: human capital, education, economic growth, post-socialist EU member states,
systematic literature review
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Ðåçþìåòà
ÎÑÎÁÅÍÎÑÒÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÕÎÐÀÒÀ Â ÎÏÅÐÀÖÈÈÒÅ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÏÐÈ
ÐÀÇËÈ×ÍÈ ÏÎ ÒÈÏ ÊÎÍÒÀÊÒÈ ÌÅÆÄÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ È ÊËÈÅÍÒÈÒÅ
äîö. ä-ð Þëèÿ Éîðãîâà
Áóðãàñêè ñâîáîäåí óíèâåðñèòåò
Ñòðàíèöà 51: Ðåçþìå: При реализиране на операциите на услуги са въвлечени в различна
степен и двете участващи страни – персонал и потребители. В процеса на предоставяне на услугата
те реализират различни по тип контакти. Обект на изследване в статията е връзката и зависимостта
между различните по тип контакти “персонал-клиент“, протичащи в операциите на услуги и
подходите за управление на хората, участващи в тях. Целта е да се изяснят и анализират типовете
контакти, факторите, които ги определят и им влияят и на тази база да се формулират изводи
относно особеностите на управлението на хората в операциите на услуги. За постигане на целта
последователно са характеризирани контактите от типа: „по телефона“, „чист виртуален контакт с
клиента“, „комбинация между виртуален и действителен контакт“, „контакти базирани на
технологии“ и „лице в лице“, протичащи в процесите на обслужване. Представени и анализирани
са някои от основните фактори, влияещи върху ефективността на контактите и решенията за
управлението на хората в операциите на услуги. Формулирани са изводи по изследваната
проблематика.
Êëþ÷îâè äóìè: операции на услуги, управление на хората, типове контакти в услугите,
контакти „персонал-клиенти“

SPECIFICS IN PEOPLE MANAGEMENT IN THE SERVICES OPERATIONS IN TERMS
OF DIFFERENT TYPE OF SERVICE ENCOUNTERS
Assoc. Prof. Yulia Yorgova, PhD
Burgas Free University
Page 51: Abstract: In realizing of the service operations are involved in varying degrees both
parties - personnel and customers. In the process of delivering service they participate in different types of
encounters. The link and dependency between the different types of service encounters ongoing and people
management approaches applied by service operations managers are the object of examination in the
article. The main aim is to clarify and analyze the types of service encounters, factors that define and affect
them and on this basis to formulate conclusions regarding the characteristics of people management in the
service operations. To achieve the objective consistently are characterized the next types of service
encounters: "Phone encounters”, “Pure virtual customer contact”, “Mixed virtual and actual customer
contact”, “Technology enhanced customer contact”, “Face-to-face encounters”.
Some of the main factors influencing the effectiveness of the service encounters and decisions on people
management in the service operations are presented and analyzed. Formulated conclusions are compiled.
Keywords: services operations, people management, types of service encounters, "personnelcustomer" contacts
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ÎÖÅÍÚ×ÍÈÒÅ ÐÀÇËÈÊÈ Â ÑÅËÑÊÎÒÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ,
ÊÀÒÎ ÐÅÇÓËÒÀÒ ÎÒ ÌÎÄÅËÀ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀÒÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ
Èâàéëî Òîí÷åâ
ÈÓ-Âàðíà, êàòåäðà Ñ÷åòîâîäíà îò÷åòíîñò
Ñòðàíèöà 57: Ðåçþìå: Селското стопанство е широко застъпен отрасъл в световен мащаб.
Представянето в годишните финансови отчети на специфичните за него отчетни обекти
(биологични активи и селскостопанска продукция) е регламентирано от СС 41 - Селско стопанство
(СС 41) и МСС 41 Земеделие. С прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за
малки и средни предприятия (към които спада и СС 41) освен представяне и оповестяване се
осигурява организационно и методологично единство при осъществяване на счетоводното
отчитане. В настоящата статия е извършена класификация на част от познатите модели за отчитане
на оценъчните разлики в селското стопанство, както и са дискутирани присъщите им недостатъци.
В резултат на това в настоящия труд е направен опит за разработване и представяне на модел за
отчитане на възникналите оценъчни разлики целящ запазване на информация за първоначалната
оценка на специфичните отчетни обекти и последващите промени настъпили от прилагането на
концепцията за справедливата стойност. Поставено е началото на дискусия относно уместността за
използване на понятието "ценови разлики" и неговото заме стване с понятието
"оценъчни/стойностни разлики".
Êëþ÷îâè äóìè: счетоводство, селско стопанство, оценка, биологични активи,
селскостопанска продукция.

VALUATION DIFFERENCES IN AGRICULTURE,
AS A RESULT OF THE FAIR VALUE MODEL
Ivaylo Tonchev
University of Economics-Varna, Department of Accounting
Page 57: Abstract: Agriculture is a widespread industry worldwide. The presentation of its specific
reporting objects (biological assets and agricultural produce) in the annual financial reports is regulated by
SS 41 - Agriculture (SS 41) and IAS 41 Farming. The implementation of the National Financial Reporting
Standards for small and medium-sized enterprises (which include SS 41) together with presentation and
announcement provides organizational and methodological unity in implementation of accounting. In this
article was carried a classification of known models of account of evaluative differences in agriculture is
carried out and their inherent disadvantages are discussed. As a result, this work makes an attempt to
develop and present a model for the reporting of the occurring evaluative differences aimed at preserving
information about the initial assessment of the specific items and subsequent changes occurred by applying
the concept of fair value. It sets the beginning of a discussion on the appropriateness of using the term "price
differences" and its substitution with the term "evaluative / value differences".
Keywords: accounting, agriculture, assessment, biological assets, agricultural produce.

90

“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Ðåçþìåòà
ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÐÀÇÕÎÄÈÒÅ ÇÀ ÈÍÎÂÀÖÈÈ Â ÄÚÐÆÀÂÍÈß ÑÅÊÒÎÐ Â ÁÚËÃÀÐÈß
ãë. àñ. ä-ð Ðàäêà Èâàíîâà,
Èêîíîìè÷åñêè óíèâåðñèòåò  Âàðíà, êàòåäðà Óïðàâëåíèå è àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòðàíèöà 64: Ðåçþìå: Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи
икономиката на страната като цяло. От голяма важност е да се създадат условия за повишаване
конкурентоспособността на всички субекти. Това през последните години се оказва свързано със
създаването на подходящи предпоставки за развитие на иновационна дейност. В основата на
иновационния процес стои научноизследователската и развойна дейност (НИРД), която изисква
значително финансиране. Затова една от целите на ЕС е свързана с повишаване размера на
средствата, отделяни за тази дейност, а бюджетните разходи са много важно перо в общите разходи
за НИРД.
Êëþ÷îâè äóìè: иновации, публичен сектор, НИРД, разходи
COST ANALYSIS OF INNOVATION IN THE PUBLIC SECTOR IN BULGARIA
Chief Assistent Professor Radka Ivanova, Ph.D.
University of Economics  Varna,
Department of Management and Administration
Page 64: Abstract: The public sector should set the framework in which to operate the country's
economy as a whole. Of great importance to create conditions for improving the competitiveness of all
actors. In recent years it is associated with the creation of appropriate conditions for the development of
innovation. In the base of the innovation process R&D, which requires serious funding. So one of the goals
of the EU is associated with increasing the amount of funds allocated to this activity and the budgetary costs
are very important item in the total R&D expenditure.
Keywords: innovation, public sector, R&D, expenses
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ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÈ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ È ÏÎËÈÒÈÊÈ ÇÀ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ ÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÎ
ãë. àñ. ä-ð Ãåîðãè Íèêîëîâ, ÓÍÑÑ
Êàòåäðà Ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå
Ñòðàíèöà 72: Ðåçþìå: ПВ статията са представени новите моменти в процесите на внедряване
на оперативна съвместимост между държавните администрации. На този етап от развитието на
електронното управление е особено важно това да се реализира за да се избегне изискването на едни
и същи документи от гражданите и фирмите за различните видове предоставяни им електронни
административни услуги. Много сериозен е и проблема с развитието на информационните
технологии в администрацията и желанието на държавните институции да се включат постепенно в
системата на междурегистровите връзки. Представена е новата структура и функционалната
системата на междурегистровите връзки RegiX.
Êëþ÷îâè äóìè: електронно правителство, единен системен оператор, функционален обхват,
междурегистрови връзки.

MODERN CONCEPTS AND POLICIES OF ELECTRONIC GOVERNMENT
Chief Assist. Dr. Georgi Nikolov, UNWE
Department Regional development
Page 72: Abstract: The article presents new aspects in the process of implementation of
interoperability between public administrations. At this stage of development of e-governance it is
particularly important that this be implemented to avoid the requirement of the same documents from
citizens and businesses for various types provided their e-services. Very serious is the problem with the
development of information technology in administration and the willingness of state institutions to
progressively join the between-registration system. Presented a new structure and functional betweenregistration system links RegiX.
Keywords: e-government, unified system operator functional range between registry links.
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Ðåçþìåòà
ÍÅÄÎÑÒÀÒÚÖÈ ÍÀ ÌÅÒÎÄÈÊÀÒÀ ÇÀ ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÎÔÅÐÒÈÒÅ ÇÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÈ
ÏÎÐÚ×ÊÈ Â ÎÁÙÈÍÈÒÅ
Ãåðãàíà Êîñòàäèíîâà Êîñòîâà
Ñòðàíèöà 76: Ðåçþìå: Настъпилите промени в политическата система на Република България
в края на деветдесетте години, оказват значима роля върху териториалното разделение и
административното управление на нейните бюджетни звена. Започналия упадък на
централизираната форма на управление на обществените ресурси води до зараждане на идеята за
финансова децентрализация на местното самоуправление. Това засилва все по-силно ролята на
българските общини в процеса на вземане на решения относно въпроси, касаещи тяхното
икономическо, социално и стопанско развитие. В този контекст особено актуални са въпросите
свързани с организацията на обществените поръчки, чрез които се изразходват голяма част от
публичните ресурси.
Обект на изследване в настоящата разработка е процесът на организация на обществените
поръчки в българските общини. Предметът фокусира вниманието върху методиката за избор на
изпълнител на обществените поръчки. Основната изследователска цел е да се разкрият
недостатъците на процеса при избор на изпълнител. Тяхното отстраняване ще доведе до по ефективно управление на общинските средства.
Êëþ÷îâè äóìè: общини, обществени поръчки, процедура по избиране на изпълнител,
методология за избор на изпълнител, претеглени критерии за избор на изпълнител

DISADVANTAGES OF THE METHODOLOGY FOR EVALUATION OF OFFERS FOR
PUBLIC PROCUREMENT IN THE MUNICIPALITIES
Gergana Kostadinova Kostova
Page 76: Abstract: Changes occurred as in the political system of the Republic of Bulgaria in the
late nineties, have a significant role on the territorial division and the administrative management of its
budgetary units. The disintegration of the centralized form of management of public resources leads to the
emergence of the idea of financial decentralization of local government. This reinforces the becoming
more heavily the role of Bulgarian municipalities in making decisions on matter concerning their
economic, social, and business development. In this context are especially topical the questions related to
the organization of public procurement through which being spent a large part of public resources.
Object of research in the present paper means the process of organization of public procurement in
Bulgarian municipalities. The subject focused attention on the the methodology for selection of a
contractor of public procurement. The main research goal is to reveal the shortcomings of the process for
selection of a contractor. Their removal will lead to more effectively management of municipal resources.
Keywords: municipalities, public procurement, procedure for selecting a contractor,
methodology for selection of contractor weighted criteria for selection of contractor.
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