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ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 

МЕНИДЖМЪНТ 

ЕЛЕНКО ЗАХАРИЕВ 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 
Резюме 
На съвременния етап актуалността на 
разглежданата проблематика се обуславя 
главно от потребностите на реалната 
управленска практика в индустриалните 
организации и от необходимостта да се 
предложи на тази практика теоретично и 
приложно познание, което да й позволи 
методологически правилно и методично точно 
да осъществява съответните промени в 
мениджмънта на конкретната организация. 
Статията е посветена на един аспект в сферата 
на мениджмънта – бизнес приоритетите на 
индустриалния мениджмънт през XXI век. 
Обект на анализ и оценка са някои 
фрагментарни апробации на тези за него, като 
за целта е използван съответен 
инструментариум. Обобщени са характерните 
черти на профила на организациите и 
интервюираните лица, участвали в 
изследването. Разгледани са определящите за 
българските организации подходи към тях. 
Въз основа на критичен анализ са изведени 
фундаменталните задачи, присъщи на 
съвременните индустриални мениджъри. 
Отделено е внимание на ключовите 
управленски функции за ефективен 
управленски процес. Представен е анализ на 
мениджърите, които постигат най-добри 
резултати в индустриалния мениджмънт, както 
и кога ги постигат. Очертани са специфичните 
особености на индустриалния мениджмънт в 
Р България, както и параметрите за равнището 
на производителността при глобализацията на 
бизнеса и приоритетните форми за реализация 
на готовия продукт/услуга през XXI век. 
Определени са резултатите от лансираната 
идея за необходимостта от създаването на 
Международна мениджърска архитектура – 
структура и структуроопределящи параметри. 
Коментират се резултатите от проучването за 
основните бизнес приоритети пред 
индустриалния мениджмънт, както и 
очакваните проблеми в процеса на 
функциониране на индустриалните 
организации през XXI век. Накрая са проучени 
и са направени съответните изводи за 

използваните техники при определяне 
ефективността на индустриалния мениджмънт 
в българските организации. 
 
Ключови думи: индустриален мениджмънт, 
архитектоника на мениджмънта, 
респонденти, бизнес приоритети, 
глобализация, глобална среда, мениджърска 
архитектура, подходи към мениджмънта, 
фундаментални управленски задачи, ключови 
управленски функции, икономическа 
ефективност, финансова рентабилност, 
анализ на растежа 
 
Разработването, внедряването и 
експлоатацията на организационните 
нововъведения в управлението е един 
непрекъснат, циклично повтарящ се процес, 
осъществяван от хора, но подчиняващ се в 
крайна сметка на определени обективни 
закономерности. Тяхното опознаване и 
използване в стопанската практика е 
необходимо условие за прогреса на 
индустриалния мениджмънт.  
Целта на статията е да се установи в каква 
степен е налице взаимовръзка между 
теоретико-методологичните основи на 
индустриалния мениджмънт и неговото 
състояние и развитие в Р България въз основа 
на проучване на практическия опит в тази 
област19. Изследването разглежда очакваните 
бизнес приоритети на индустриалния 
мениджмънт в страната през ХХI век и 
необходимостта от създаването на нова 
форма - Международна мениджърска 
архитектура (НММА) за разпространяване и 
популяризиране на добрите практики в 
индустриалния мениджмънт, която не е 
съпроводена със строг регламент и 

                                                 
19. Настоящето изследване е резултат от самостоятелно 
проучване на автора. В него са изведени приоритетите на 
новите реалности в развитието на управленската теория 
и практика и се обосновава обективната необходимост от 
нов мироглед за приоритетите на Р България през 
XXI век - предприемачество, индустриален мениджмънт 
в новата глобална среда, икономика на знанието, 
корпоративна социална отговорност и етика, нова 
корпоративна култура и реда на неговото приложение. 
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постигането на консенсус при създаването и 
въвеждане на алтернативни форми за 
институализация на професионални стандарти 
и контрол и мониторинг върху индустриалния 
мениджмънт. 
Обект на изследване са индустриалните 
мениджъри и специалисти в организации с 
различна структура на собствеността, 
отразяващ същността и съдържанието, 
законите и закономерностите на 
индустриалния мениджмънт. Изборът е 
обусловен от следните съображения: 
Първо, съвременните индустриални 
мениджъри, освен подходите към 
мениджмънта и ключовите функции на 
управление, се сблъскват с три фундаментални 
управленски задачи – управление на дейността 
и организацията; управление на хората в 
организациите, управление на производството 
и операциите - и от тяхното успешно 
реализиране зависи просперитетът на 
икономиката и обществото като цяло. 
Второ, динамиката в структурата на 
индустриалните мениджъри и специалисти, 
стриктното съобразяване с ключовите 
параметри на фирменото управление и 
организационното преструктуриране в 
индустриалните организации по посока 
съобразяване с основните бизнес приоритети 
на Р България през XXI век поставят 
проблеми, чието решаване налага 
необходимостта от ефективен индустриален 
мениджмънт. 
 
I. Параметри на изследването 
Изследването е проведено в периода 
септември 2009 - юни 2010 г. с представители 
на икономически субекти на територията на 
Р България. На базата на изготвената извадка 
са проведени 106 ефективни интервюта с 
мениджъри и специалисти от различни 
йерархични равнища в различните отрасли, 
подотрасли и видове производства. 
Методиката за набиране на информацията е 
пряко стандартизирано интервю. 
Информацията е въведена и обработена 
посредством статистическия софтуерен 
продукт SPSS. Разработен бе специализиран 
инструментариум за изследване на 
състоянието на индустриалния мениджмънт в 
българските организации във вид на анкетна 
карта. Тя бе използвана за регистрация на 
индивидуалната информация и съдържа 
25 въпроса, отправени към изследваните лица. 
Въпросите условно са групирани в няколко 
тематични подгрупи:  

1. Принципни основи на индустриалния 
мениджмънт. Целта е да се разкрие 
неговата архитектоника, включваща: 
- основните подходи – класически, 
бихейвиористки и научен; 
- възможностите за тяхното интегриране 
към съвременните условия; 
- фундаменталните управленски задачи, 
свързани с управлението на дейността и 
организацията, управление на хората в 
организациите и управление на 
производството и операциите; 
- ключовите управленски функции – 
планиране, организиране и контрол. 
2. Резултати от прилагането на 
индустриалния мениджмънт и 
зависимостта им от: 
- образование; 
- продължителност на изпълняваните 
функции; 
- работа в екип; 
- ключови параметри на фирмената 
дейност; 
- интернационализация на бизнеса; 
- производителност и качество на 
работата; 
- приоритетните форми на реализация на 
готовия продукт/услуга. 
3. Позициониране на основните 
приоритети пред индустриалния 
мениджмънт – като такива се извеждат: 
- структуроопределящи параметри на 
НММА; 
- управление в глобалната среда; 
- социална отговорност и етика на 
организацията; 
- предприемачество; 
- мениджмънт на кариерата.  
4. Инструментариум за определяне 
ефективността на индустриалния 
мениджмънт – поради липса на универсален 
инструментариум се разглеждат няколко 
техники: 
- анализ на икономическата ефективност 
на организацията; 
- анализ на финансовата рентабилност; 
- анализ на растежа. 
В анкетата понятийните индикатори са 
операционализирани и верифицирани от 
гледна точка на по-нататъшната обработка, 
анализ и интерпретация на получените 
резултати. 
 
Профил на организациите, участвали в 
изследването 
Според предмета на дейност 
икономическите субекти са групирани след 
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спонтанен отговор на отворен въпрос. Пет са 
обособените дейности, групирани съгласно 
КИД-2008 г. Три от тях имат приблизително 
равна тежест в изследването – преработваща 
промишленост (C - 25%), производство и 
разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D - 24%) и 
други дейности (S - 25%). Близо ¼ от 
анкетираните са представители на търговия; 
ремонт на автомобили и мотоциклети (G - 
16%) и добивна промишленост (B - 10%). 
 

Кой е основният предмет на дейност на вашата организация?

Други дейности
25%

Търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети

16% Производство и 
разпределение на 

електрическа и топлинна 
енергия

24%

Добивна промишленост
10%

Преработваща 
промишленост 

25%

 
 
Делът на организациите с чуждестранно 
участие (частично или изцяло) спрямо 
българските е в съотношение 1:3. Смесените 
предприятия и тези собственост само на чужд 
инвеститор са равен брой (по 13% сред 
отговорилите).  
 

Каква е собствеността /делът на чуждестранно участие/ във вашата фирма?

смесено предприятие
13%

собствеността е изцяло 
българска

74%

собственост на 
чуждестранен 
инвеститор

13%

 
 
От гледна точка на юридическия статус, в 
изследването са обхванати широк спектър от 
организации. Най-много са представителите на 
„едноличното акционерно дружество” и 
„акционерното дружество20” съответно с 29% 

                                                 
20. Терминът „акционерно дружество” е синоним на 
„корпорация”. Първото е утвърдено в континенталната 
система, а второто в аглосаксонската система на 
корпоративно управление. Специфичните особености на 
акционерните дружества, респективно корпорациите 
варират при отделните автори, което се дължи на 
възприетия подход – на концентрация или на 
диференциация при третирането на проблематиката. 
Като основни могат да се приемат: отделяне на 
функцията „собственост” от функцията „управление”; 

и 23%. Непосредствено след тях са 
„едноличното дружество с ограничена 
отговорност” с 13% и „дружеството с 
ограничена отговорност” с 10%. Холдингите и 
едноличните търговци са съответно 9% и 6%. 
Скромно е участието на представителите на 
командитните дружества – 1%. Като „други” 
са се определили 9% от анкетираните. 
Размерът на организациите се определя от 
броя на наетите служители в тях. 
В изследването са представени относително 
еднакво групите икономически субекти с 
различен брой персонал. При анализа на 
данните организациите с персонал от 51 до 
100 души са 4%, и от 101 до 250 души - 11%. 
Те са обединени в една група. 
 

Какъв е размерът на вашата организация?

от 11 до 50 души
21%

от 51 до 250 души
15%

от 251 до 500 души
20%

повече от 500 души
28%

до 10 души
16%

 
Според организационната структура за 
управление, икономическите субекти са 
групирани след отговор на отворен въпрос. 
Отчитаме най-много представители на 
„функционална организационно-управленска 
структура” с 37% и на „линейна 
организационна структура” с 30%. Почти на 
половина са анкетираните от „дивизионална 
                                                                            
ограничена отговорност на акционерите при фалит 
(губят само това, което са инвестирали в корпорацията); 
свободно и лесно прехвърляне на правото на собственост 
(в публичните дружества покупко-продажба на акции се 
извършва посредством механизмите на капиталовия 
пазар); неограничен период на съществуване (тя може да 
бъде прекратена само по решение на корпоративното 
ръководство и съгласие на мнозинството акционери); 
разкриване на информация и прозрачност на 
управлението; корпорацията е социално отговорна 
институция, която се съобразява с приноса и интересите 
на всички заинтересовани лица и работи за осигуряване 
на тяхното благосъстояние. 
За подробности вж. Георгиев, Ил. Корпоративно 
управление. Съвременен формат. С.: АИКБ, 2008; Боева, 
Б. Корпоративно управление. С.: Princeps, първо издание, 
2001; Георгиев, Ил., С. Керемидчиев. Корпоративно 
управление на приватизираните предприятия. С.: 
БАРМП, 1999; Корпоративно управление и развитие: 
България 2002-2004. Център за изследване на 
демокрацията. С.: ЦИД, 2004; Димитров, М. Акционерна 
собственост в преходната икономика. С.: БАН, 1994; 
Захариев, Ел. Индустриален мениджмънт. В.Търново: 
Абагар, 2002; Захариев, Ел. Корпоративен мениджмънт. 
Свищов: Ценов, 2007 и др. 
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структура” - 14%, а най-малко са онези от 
„линейно-щабна организационна структура” - 
6%. Не е малък делът и на онези, които не са 
дали отговор на този въпрос -13%.  
 
Профил на интервюираните лица 
Един от най-важните параметри за целите на 
настоящето изследване са заеманите 
длъжности на анкетираните в рамките на 
организационните структури. Експертността 
на поставените въпроси изисква участието в 
изследването на лица, заемащи високи постове 
в йерархията на организацията, която 
представляват. Поради това, над половината 
от анкетираните са висши ръководители 
(58%). Функционални ръководители са 1/4, а 
специалистите 17%. 
Пряка връзка със заеманата длъжност в 
йерархията на организацията и изискваната 
експертност по поставените теми в 
изследването има и степента на 
завършеното образование на анкетираните. 
В тази връзка 84% от анкетираните са 
висшисти. Това са 83% от всички анкетирани, 
които посочват само висше образование, а 1% 
са с висше-техническо образование. Тези две 
подгрупи ще обединим в групата на 
анкетираните с „висше образование”.  
Другата основна група са завършилите средно 
образование (16%). Или 8% от всички 
анкетирани са със средно-специално 
образование, 6% са посочили само средно 
образование, а 2% са със средно-икономическо 
образование. Всички тези подгрупи ще 
обединим в интервюирани със „средно 
образование”. 
По признака „пол” в изследването има по-
голямо участие на мъжете (71% от 
анкетираните), докато жените са 29%. 
 

Възраст:

31г. - 40г.
30%

41г. - 50 г.
29%

51 г. - 60 г.
21%

над 60 г.
5%

до 30 г.
15%

 
 
По възрастовия признак можем да отчетем 
добро представителство във всички възрастови 
групи. Поради изискваното високо ниво в 
йерархията на организацията, най-
многобройни са представителите на 

възрастовите групи 31-40 години (30%) и 41-
50 години (29%), които са изключително 
активни в кариерно отношение.  
 
II. Основни резултати от изследването 
След обработването на попълнените анкетни 
карти се очертават следните тенденции по 
проучваните проблеми. 
1. Индустриалният мениджмънт в 
Р България 
На въпроса за определящите за организациите 
подходи към индустриалния мениджмънт 67% 
от интервюираните организации са 
отговорили - класическият подход. На него 
се опират предимно предприятията в 
добивната промишленост, както и онези в 
преработващата промишленост (с по 73%). 
Класическият подход е определящ за 70% от 
изцяло българските и 69% от смесените 
предприятия. Що се отнася до 
професионалистите, които в най-голяма 
степен припознават този подход в 
организациите си, това са 80% от 
функционалните ръководители и 80% от 
анкетираните на възраст от 51 до 60 години.  
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Според вас, кои от посочените подходи към индустриалния мениджмънт са определящи за 
вашата организация? 

/възможен е повече от един отговор/

 
 
На второ място по популярност е 
системният подход, който е посочен от 29% 
от анкетираните. Той е определящ за 55% от 
предприятията в добивната промишленост и 
44% от ангажираните в производство и 
разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива. Системният 
подход е водещ за половината от малките 
организации с персонал от 11 до 50 души, 
както и за 36% от висшите ръководители. 
Научният подход е определящ за 13%. Това е 
подходът на онези организации с предмет на 
дейност търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети (за 29% от тях), както и за 23% от 
предприятията, собственост на чужд 
инвеститор. За 1/5 от големите икономически 
субекти с персонал над 500 души научният 
подход е ключов, както и за 27% от 
анкетираните със средно образование.  
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Бихейвиористкият (поведенчески) и 
алтернативният подходи са водещи едва за 
8% от организациите. 
По отношение на управленските задачи, като 
най-фундаментална за 70% от анкетираните, се 
очертава управлението на дейността и на 
организацията. Сред представителите на 
добивната промишленост това разбиране 
събира най-висок дял привърженици (91%). 
Резервирани към тезата са представителите на 
най-малките организации (с персонал до 
10 души) – там подкрепата е едва 47%, докато 
при всички останали отчитаме над 70% 
подкрепа. Всички представители на линейно-
щабната структура застават зад управлението 
на дейността и на организацията. Подобен 
висок процент отчитаме и сред анкетираните 
на възраст 51 – 60 години (90%), а сред онези 
над 60 години достигаме до 100% споделяне 
на тезата.  
Друга управленска задача, която е подкрепена 
от 47%, е управлението на хората в 
организациите. Тя е съществена за големите 
организации – подкрепена е от 58% от 
представителите на фирмите с персонал над 
251 души. Представителите на дивизионалната 
структура на управление (67% от тях) и 
функционалните ръководители (52% от тях) са 
сред най-горещите привърженици на 
управлението на хората в организациите като 
фундаментална управленска задача. 
Управлението на производството и 
операциите е посочено от 40% от 
интервюираните. Отчитаме сходство в 
подкрепата на това разбиране и предходното 
по отношение на профила на подкрепящите ги 
групи – отново имаме фирмите с персонал над 
251 души (54% от тях посочват управлението 
на производството и операциите), както и 80% 
от представителите на дивизионална структура 
на управление. 
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Според вас, кои от посочените фундаментални управленски задачи са присъщи за 
съвременните индустриални мениджъри? 

/възможен е повече от един отговор/

 
 
На по-слаба подкрепа се радват 
производственото планиране (23%), 
структурната надстройка на системата за 

управление с оглед приспособяването й към 
динамична икономическа среда (21%) и 
планирането и контрола на запасите (9%). 
Що се отнася до ключовите управленски 
функции, то според резултатите се формират 
три групи отговори. В първата влиза най-
консенсусната управленска функция – 
контролът. Тя е подкрепена от 3/4 от 
интервюираните.  
Във втората група, с близки стойности, около 
половината, са четири функции на управление. 
Това са ръководене (60%), планиране (53%), 
организиране (50%) и координиране (46%).  
Третата група се състои от непопулярните 
като разбиране – регулиране и други функции 
на управление с по 2%. 
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Според вас, кои функции на управление са ключови за ефективен управленски процес във 
Вашата организация? 

/възможен е повече от един отговор/

 
 
2. Резултати от прилагането на 
индустриалния мениджмънт 
Според анкетираните най-добри резултати в 
индустриалния мениджмънт постигат 
ръководните кадри (45%) и техническите 
специалисти (43%). Представителите на 
добивната промишленост са заложили на това 
разбиране в най-голяма степен (съответно със 
73% и 64%). В останалите групи такова 
единомислие не е налице.  
Зад ръководните кадри застават 
организациите с линейно-щабна 
организационна структура (67%). С нарастване 
възрастта на анкетираните, расте и делът на 
подкрепящите ги – до 30 години е 40%, от 31 
до 40 години е 41%, от 41 до 50 години е 43%, 
от 51 до 60 години е 45%, а над 60 години 
достигаме до 80%. Съвсем естествено, 
висшите ръководители (48% от тях) посочват 
най-често ръководните кадри като най-
успешни в индустриалния мениджмънт. 
Техническите специалисти са с най-добри 
резултати според 62% от представителите на 
големите организации с персонал над 
500 души, за 80% от анкетираните от 
дивизионални структури, за 54% от 
висшистите (спрямо 13% от среднистите) и 
56% от функционалните ръководители. 
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Други с добри резултати в индустриалния 
мениджмънт са завършилите допълнително 
обучение в областта на мениджмънта (за 
36% от анкетираните), икономистите (27%) 
и юристите (10%).  
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Кои постигат най-добри резултати в индустриалния мениджмънт? 
/възможен е повече от един отговор/

 
 
Тези по-добри резултати се постигат, когато 
мениджърите се задържат за дълги периоди в 
организацията, като преминават 
последователно всички йерархични нива – 
това е мнението на 74% от анкетираните. Най-
голям е делът на привържениците на това 
мнение в добивната промишленост (91% от 
тях) и преработващата промишленост (85%), 
както и на представителите на големите фирми 
с персонал над 500 души (97% от тях). Висок е 
делът на подкрепящите това мнение и сред 
представителите на дивизионалната 
организационна структура (87%). На 100% е 
подкрепата на респондентите над 60 години. 
На второ място, с 47% одобрение, е работата 
с постоянен екип. Следват честото 
обновяване на екипа в търсене на най-
добрите сътрудници (9%), редуването на 
периоди на свръхнатовареност с такива на 
по-малка ангажираност (8%) и честата 
смяна на работодателя в търсене на нови 
предизвикателства (6%).  
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Кога мениджърите постигат по-добри резултати? 
/възожен е повече от един отговор/

 
 
Интерес представлява подкрепата, която дават 
висшистите и среднистите в анкетата. Зад 
задържането във фирмата и преминаването 
през всички йерархични нива застават 82% от 

анкетираните с висше образование и едва 53% 
от онези със средно. Докато работата с 
постоянен екип е причина за добри резултати 
за 67% от среднистите и едва 42% от 
висшистите.  
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Най-ключов параметър за фирмената дейност 
на 64% от организациите е икономическата 
ефективност21. Много са привържениците й 
в преработващата промишленост (81% от тях), 
във фирмите с персонал от 11 до 50 души 
(77%) и от 51 до 250 души (75%), както и във 
функционалната организационно-управленска 
структура (72%). Посочват я близо 3/4 от 
функционалните ръководители и едва около 
1/3 от специалистите. 
Вторият по популярност параметър е 
качеството на производството, труда и 
управлението, който е посочен от 54% от 
анкетираните. Най-висока е подкрепата за него 
сред големите фирми с персонал над 500 души 
(66% от тях го посочват), сред 
представителите на дивизионалните структури 
(87% от тях). 
С нарастване на възрастта расте и делът на 
подкрепящите качеството – до 30 години 
(47%), от 31 до 40 години (52%), от 41 до 
50 години (61%), от 51 до 60 години (70%). 
Над 60-годишните не са го посочили.  
На трето място е икономическата изгода 
(печалбата), която е маркирана от 40% от 
интервюираните. Най-много са нейните 
привърженици в търговията; ремонт на 
автомобили и мотоциклети (65%), сред 
представителите на линейно-щабната 
структура (83%), сред анкетираните със 
средно образование (53%) и представителите 

                                                 
21. Не трябва да се забравя, че „грижата” за спазването на 
ключовите параметри на фирменото управление е на 
първо място грижа на този мениджър, който иска 
корпорацията му да функционира нормално, а 
„терапията” е да стане колкото се може по-малко 
зависима от промените в обкръжаващата среда (макро – 
и микросреда). 
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на организациите, които са собственост на 
чужд инвеститор (46%).  
Все пак, избор на чуждите инвеститори 
остава финансовото равновесие, което е 
ключово за 66% от тях. 
За 26% е важно финансовото равновесие, 
23% посочват разширяването на 
производството, за 20% е разкриването и 
реализирането на цялостния потенциал на 
организацията. Едва 3% отбелязват 
развитието на кариерата. 
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Кои от посочените параметри са ключови за фирмената дейност на организацията ви? 
/възможен е повече от един отговор/

 
 
Най-специфична особеност на индустриалния 
мениджмънт в Р България, посочена от 38% от 
респондентите, е че „правилата за 
индустриален мениджмънт се диктуват 
от регулатор в лицето на държавата”. Най-
много поддръжници на това мнение има сред 
представителите на смесените предприятия 
(46%), в големите организации с персонал над 
500 души (59%) и от 251 до 500 души (52%), 
както и сред 60% от функционалните 
ръководители.  
Друга специфика на индустриалния 
мениджмънт у нас, посочена от 31%, е че е 
„заложен като механизъм на 
функциониране на организациите, който 
отразява фазата от жизнения цикъл на 
националната икономика”. Тук сред 
подкрепящите тезата се открояват 53% от 
анкетираните със средно образование (спрямо 
едва 27% от висшистите). 
На трето място, благодарение на 26% от 
интервюираните, застава тезата, че 
индустриалният мениджмънт у нас се 
„различава от традиционния фирмен 
мениджмънт поради ролята и 
спецификите на организациите като 
елементи на индустриалната политика”.  
С по 11% са две особености: „увеличена 
информационна асиметрия поради 
непрозрачността на бизнеса (фирмена 
тайна) и недостатъчно фирмено 
разузнаване” и „поражда информационна 

асиметрия между вътрешните и външните 
инвеститори”. „Друго” е посочено от 2%. 
С чувствителна преднина пред всички 
останали обстоятелства, посочен колкото 
следващите три сумарно, на преден план 
излиза използването на активни стратегии 
за проникване в нови пазари (60%). Може да 
се каже, че подкрепата на тезата е най-
голяма във всички групи.  
За 33%, да се избегне риска от действието 
само на един географски район, е важно като 
предпоставка. 
Едва 15% посочват „като се използва 
излишния производствен капацитет”, а за 
14% е важно да има постигане на икономии 
от оптимизиране на мащаба. 
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Според Вас, при какви обстоятелства бизнесът на вашата организация ще се 
интернационализира? 

/възможен е повече от един отговор/

 
 
Два са определящите фактори за равнището на 
производителността при глобализацията на 
бизнеса – качеството на работа и 
равнището на техниката и технологията. 
И двете са посочени от 57% от анкетираните. 
Ако сравним делът на подкрепящите двете 
тези по групи, ще видим че зад равнището на 
техниката и технологията застават 73% от 
представителите на добивната промишленост 
и 72% от тези на производството и 
разпределението на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива, докато 
качеството на работа е приоритет за 77% от 
представителите на търговията; ремонта на 
автомобили и мотоциклети. За 66% от изцяло 
българските компании е определящо 
качеството на работа, докато за 69% от изцяло 
чуждите организации е важно равнището на 
техниката и технологията. Специалистите 
(71% от тях) са за качеството на работа, докато 
функционалните ръководители (72% от тях) са 
за равнището на техниката и технологията. 
След тези два основни фактора се подреждат 
стратегията на организацията за 40% от 
интервюираните и ефективността на 
индустриалния мениджмънт за 21%. 
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Кои от посочените параметри са определящи за равнището на производителността в 
организацията ви при глобализацията на бизнеса? 

/възможен е повече от един отговор/

 
 
За 42% от интервюираните приоритетна форма 
за реализиране на готовия продукт/услуга през 
ХХI век ще бъдат дистрибуторите. 
Открояват се респондентите от 
преработващата промишленост (77%), както и 
64% от функционалните ръководители.  
Втората по натрупване форма за реализиране е 
промотиране на готовите продукти – така 
мислят 35%. Това е преди всичко избор на 
62% от представителите на чужди 
инвеститори, 47% от специалистите и 67% от 
интервюираните до 30 години. 
Друго са посочили 23% от респондентите, 13% 
са избрали консигнацията, а едва 8% са се 
спрели на франчайзинга. 
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Според вас, кои от посочените форми за реализация на готовия продукт/услуга ще бъдат 
приоритетни през ХХI век за вашата организация? 

/възможен е повече от един отговор/

 
 
По въпроса относно необходимостта от 
създаването на НММА, мнението на 
респондентите е поляризирано. Не е малък 
делът и на онези, които нямат категорично 
мнение по въпроса и не дават никакъв отговор 
(7,5% от всички анкетирани). 
Сред отговорилите с малко надделява 
подкрепата за НММА – 52% са положително 
настроени, а 48% не намират такава 
необходимост. Най-категоричните групи 
поддръжници за НММА са сред 
представителите на добивната промишленост 
(73% от тях); на големите организации с 
персонал над 500 души (78%) и от 251 до 
500 души (72%); на дивизионалната 
структура (86%) и сред функционалните 
ръководители (78%).  

 
Според вас, необходимо ли е създаването на НММА, за да се отговори адекватно 

на предизвикателствата на ХХI век? 
/разпределение сред далите отговор/

не
48%

да
52%

 
 
Делът на противниците на НММА е най-голям 
сред представителите на търговията; ремонта 
на автомобили и мотоциклети (56% от тях); на 
малките фирми с персонал от 11 до 50 души 
(76%) и до 10 души (75%); на функционалната 
организационно-управленска структура (62%) 
и сред специалистите (65%). 
На въпроса относно основополагащите 
компоненти за НММА са давали мнението си 
само позитивно настроените към НММА 
респонденти. За 67% от тях основополагащ 
компонент е стратегията. На второ място с 
63% е глобализацията (пазари, 
технологично развитие, иновации, 
продукти и др).  
С подкрепа под половината от 
интервюираните се подреждат принципите 
(49%) и политиката (22%).  
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Според вас, кои от посочените компоненти имат характер на основополагащи за НММА?* 
/възможен е повече от един отговор/

 
 
3. Позициониране на основните 
приоритети пред индустриалния 
мениджмънт 
За повечето от привържениците на НММА 
структуроопределящ приоритет е 
„конкурентната политика22 в условията на 
либерализация и глобализация” (57%).  

                                                 
22. Конкуренцията е пряко зависима от ръста на 
производителност. На корпоративно равнище 
производителността се определя от: стратегията на 
фирмата; мениджмънта и качеството на работа. С други 
думи, конкуретността е пряко свързана със стопанската 
свобода. И ако няма съгласие по това що е 
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Следват с много близки резултати 
„регулативната функция на държавата, 
ориентирана към крайни резултати” (41%) 
и „новата фирмена култура” (39%).  
По-назад остават „социалната отговорност 
и етика на организацията” с 28% и 
„регулативната роля на държавата, 
диференцирана по отношение на 
предимства и недостатъци” с 18%. 
„Друго” са посочили 6%, а Асоциацията на 
индустриалния капитал е 
структуроопределяща за НММА едва за 2%.  
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либерализация и глобализация

Кои от посочените параметри имат характер на структуроопределящи за НММА?* 
/възможен е повече от един отговор/

 
 
Данните показват висока степен на консенсус 
около формулираните предизвикателства пред 
индустриалния мениджмънт през ХХI век. 
Сред далите отговор частичното или пълно 
несъгласие с изброените предизвикателства 
варира между 11% и 15%. В този смисъл 
може да се говори за одобрение в различна 
степен от порядъка на 85%-89%. 
Най-голямото предизвикателство пред 
индустриалния мениджмънт през ХХI век 
според интервюираните е „управлението в 
глобална среда”23. Напълно съгласни са 52%, 
по-скоро съгласни са 38%, а несъгласни са 
общо 11%, от които само 2% са категорични в 
мнението си. 
„Социална отговорност и етика на 
организацията” и „новата фирмена 
култура” имат сходен дял привърженици 
(общо по 88%). Несъгласните с това мнение са 

                                                                            
конкурентност, има единодушие по това какво не е тя. 
А тя не е: изобилие от природни ресурси; евтина работна 
ръка; специални субсидии и преференции за сметка на 
обществото.  
23. В новата глобална среда в полезрението на 
индустриалния мениджмънт, респективно 
индустриалните мениджъри, постоянно трябва да бъдат 
сферите, които са критични (най-закъсали). 
Понастоящем за нашата страна това са: реалният сектор 
(особено малките фирми  и самозаетите); безработните 
(вкл. формално заетите), домакинствата с дългове и 
периферните общини. Това означава, че най-тежко са 
засегнати от кризата икономиката (а не просто бюджета) 
и пазарите на труда и доходите. 

по 12%, като при „социалната отговорност и 
етика на организацията” твърдите противници 
са повече (8% спрямо 2% при новата фирмена 
култура). 
Извеждането като предизвикателство на 
„предприемачеството” събира убедените 
гласове на близо половината от респондентите 
(49%), но акумулира и най-голям дял 
несъгласие (общо 15%).  
„Мениджмънтът на кариерата” за близо 
3/4 от респондентите не остава в рамките на 
категоричността (било то твърдо „за” или 
„против”). Едва 25% са напълно убедени, че 
ще е предизвикателство пред индустриалния 
мениджмънт, а само 2% заявяват със същата 
категоричност обратното. 
 

Основни предизвикателства пред индустриалния мениджмънт на ХХI век 
/разпределение сред далите отговор/
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Най-очакваният проблем в процеса на 
функциониране на организациите през 
ХХI век е „засилване на конкуренцията”. 
Едва 13% не споделят това мнение, като само 
4% от тях са категорични.  
„Увеличаване на цените на ресурсите” е 
консенсусен проблем с 86% изразено частично 
или пълно съгласие.  
Други очаквани препятствия, подкрепени от 
над половината от интервюираните 
специалисти, са „банковите кредити” и 
„глобализацията на бизнеса” (с по 73%), 
както и „нелоялната конкуренция”(56%). 
Не буди притеснение „внедряването на нови 
форми на отраслово и международно 
коопериране” (за 61% от респондентите), а 
„съкращаването на жизнения цикъл на 
продуктите” не е проблем за 57%, като тук 
отчитаме най-висок дял от 31%, които са 
категорични в мнението си.  
При „корупционната среда” и „трудности 
при покриване на разходите за НИРТД в 
периода на комерсиализация” също 
надделяват оптимистите и не се очакват като 
предстоящи проблеми от по 58%. 
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Очаквани проблеми пред индустриалния мениджмънт през ХХI век, които се отнасят до 
ефикасността на процеса на функциониране на организациите: 

/разпределение сред далите отговор/
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4. Инструментариум за определяне 
ефективността на индустриалния 
мениджмънт в организациите 
Няма универсална техника при определяне 
ефективността на индустриалния мениджмънт 
в организациите. Поляризацията в мненията е 
основно в две посоки – „анализ на 
икономическата ефективност на 
организацията” (54%) и „анализ на 
финансовата рентабилност на 
организацията” (50%).  
За 21% от респондентите „анализът на 
растежа на организацията” е лакмус за 
успешност. Едва 4% посочват, че не 
използват техники при определяне на 
ефективността на собствената си 
организация.  
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Кои от посочените техники използвате при определяне ефективността на индусткриалния 
мениджмънт във вашата организация? /възможен е повече от един отговор/

 
 
III. Обобщения  
Обобщавайки резултатите от изследването, 
може да формулираме следните изводи:  
1. За близо две от всеки три от организациите 
определящ е класическият подход към 
индустриалния мениджмънт. 
2. За съвременните индустриални мениджъри 
най-присъщата задача е управление на 
дейността и на организацията, което може да 
бъде постигнато в най-голяма степен чрез 
контрол. Това може да означава, че именно в 
реализирането на контрола се крият най-
големите трудности, от една страна, а от 
друга - че се усеща неговото подценяване към 
настоящия момент. Ключови параметри за 

фирмената дейност са икономическата 
ефективност и качеството на производството, 
труда и управлението.  
3. Мениджърите постигат по-добри резултати, 
когато се задържат за дълги периоди в 
организацията, като преминават 
последователно йерархичните равнища в 
организацията (отличниците в индустриалния 
мениджмънт обикновено са ръководните 
кадри и техническите специалисти). Друг 
плюс е работата с постоянен екип. Едва за 
един от всеки десет мениджъри се постигат 
високи резултати при смяна на работодателя в 
търсене на нови предизвикателства, когато се 
редуват периоди на свръхнатовареност с 
такива на по-малко ангажираност и често се 
сменя екипът, търсейки най-добрите 
сътрудници. Успехът е налице при развитие на 
професионалната кариера в рамките на една 
организация и с постоянен екип. Смяната на 
работата и екипа са противопоказни за 
повечето от анкетираните мениджъри.  
4. Особеността на индустриалния мениджмънт 
у нас е свързана с правилата, които се 
диктуват от регулатор в лицето на държавата. 
Като специфика се откроява фактът, че 
индустриалният мениджмънт е заложен като 
механизъм на функциониране на 
организациите, отразяващ фазата от жизнения 
цикъл на националната икономика. 
Националният елемент в лицето на 
националната икономика и държавата са 
определящи за индустриалния мениджмънт в 
Р България. Увеличената информационна 
асиметрия, поради непрозрачност на бизнеса 
или между вътрешните и външните 
инвеститори, не се посочва като специфика на 
индустриалния мениджмънт, тъй като събира 
едва 1/10 от гласовете на анкетираните. 
5. Качеството на работа и равнището на 
техниката и технологията определят 
равнището на производителност. 
Дистрибуцията и презентирането имат бъдеще 
при реализацията на продукт или услуга. На 
заден план остават консигнацията и 
франчайзингът. Интернационализирането на 
бизнеса е възможно преди всичко при 
използване на активни стратегии за 
проникване на нови пазари.  
6. Експертното мнение е раздвоено относно 
необходимостта от изграждането на нова 
форма на Международна мениджърска 
архитектура. За привържениците й 
основополагащи са стратегията и 
глобализацията (пазари, технологично 
развитие, иновации, продукти). 
Структуроопределяща за тази форма е преди 
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всичко конкурентната политика в условията на 
либерализация и глобализация. Други значими 
параметри са регулативната функция на 
държавата, ориентирана към крайни 
резултати, и новата корпоративна култура.  
7. Голямото предизвикателство пред 
индустриалния мениджмънт на ХХI век е 
управлението в съвременната глобална среда. 
На преден план излизат и корпоративната 
социална отговорност и етика, и новата 
корпоративна култура на организацията. При 
тях очакваните проблеми в процеса на 
функциониране на организациите през 
ХХI век е засилване на конкуренцията и 
увеличаване цените на ресурсите. Други са 
банковите кредити и глобализацията на 
бизнеса, както и нелоялната конкуренция. 
8. Относно техниките за определяне 
ефективността на индустриалния мениджмънт 
е регистрирана поляризация на мненията. 
Основно тя е в две посоки – анализ на 
икономическата ефективност и на 
финансовата рентабилност на организацията. 
 
В заключение може да се каже, че увереността 
ни за полезността на това, което се предлага в 
настоящата статия се подхранва и от 
обективно протичащите в научното познание 

два противоречиви процеса – на 
диференциация и на интеграция. Характерът 
на тези два типа процеси в научното познание 
за мениджмънта предопределя и 
необходимостта от разработването на 
подходяща методологическа концепция за 
индустриалния мениджмънт, в която да 
интегрираме резултатите от емпиричното 
изследване, различните анализи, констатации 
и обобщения, постигнати в други научни 
области за основните бизнес приоритети пред 
мениджмънта в Република България през 
XXI век. Особено тясно свързани днес с 
индустриалния мениджмънт са темите, 
отнасящи се до: предприемачеството, 
икономика на знанието, мрежовата икономика, 
индустриалния мениджмънт в новата глобална 
среда, мениджмънт на кариерата, 
корпоративната социална отговорност и етика 
и новата корпоративна култура. Това се 
предетерминира от това, че ефективният 
индустриален мениджър анализира 
проблемите на мениджмънта, след това ги 
решава, като прилага подходяща теория на 
управлението. 
 
 

 


