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МЕНИДЖЪРСКИЯТ ПОДХОД АУТСОРСИНГ – НЕОБХОДИМОСТ И 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ФИРМА 

 
ЕЛЕНКО ЗАХАРИЕВ 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 
Резюме 
Статията има за цел изследване на мениджърския подход аутсорсинг–природа с цел внасяне на 
терминологична яснота, причини за ориентация и разгръщане на техниката и управление на процеса за 
реализация на аутсорсинг дейностите. Извършеният дескриптивен анализ на различните концептуални тези 
за аутсорсинга дава основание да се застъпи становището, че той е особена форма на партньорски 
взаимоотношения, а не просто релацията „възложител – изпълнител”. При това много важен момент в тези 
отношения на партньорство е съобразяването с основните фактори за управление на процеса на изнасяне на 
услуги: доверието, знанието, директният контакт и това, че аутсорсингът не може да бъде осъществяван без 
обвързване на маркетинговата дейност, дори и в случаите, когато изнесените услуги се осъществяват без 
нейното извършване.  
Защитава се тезата, че активното развитие на ИТ аутсорсинга в целия свят, в т.ч. и у нас, е в резултат на все 
по-стремителното развитие на технологиите, които компаниите все по-трудно внедряват, тъй като не 
разполагат с достатъчно технически специалисти. За компаниите е по-изгодно да привлекат опитни 
организации с високо квалифицирани специалисти в областта на информационните технологии, отколкото 
да създават и разширяват собствените си специализирани подразделения. Става дума за пълно или частично 
предаване на разнообразни по форма и съдържание функции и дейности по информационното осигуряване 
на фирмата – получаване, обработка, съхраняване, предаване на информация, консултантски услуги, както и 
многобройните услуги в сферата на комуникациите, интернет и други. ИТ- стратегията не само е част от 
корпоративната, но и се родее със стратегията на съответната бизнес единица и отделните функционални 
стратегии.  
Приложението на аутсорсинга е приоритетно застъпено повече в по-големите организации, което се 
потвърждава от редица изследвания, включително и сред българските организации. Две трети от 
анкетираните МСП прилагат аутсорсинга в различна степен и под различна форма. За 80% от тях най-
големият риск е изтичането на вътрешнофирмена информация, а 30% определят като потенциален риск 
вероятността от фалит на аутсорсинг партньора. Широкото приложение на аутсорсинга се дължи на ползите, 
които носи на фирмата – намаляване и предвидимост на разходите, намаляване броя на персонала, 
оптимизиране на организационната структура, съсредоточаване върху основната дейност и други. 
 
Ключови думи: аутсорсинг, офшоринг, инсорсинг, модел, процес, мотив, стратегия, управление, синергия, 
бенчмаркинг, информационно осигуряване 
 
В българското делово и научно общуване терминът 
„аутсорсинг” (от английски език - outsource се 
състои от две думи outside – външен, и resource – 
ресурс) трудно може да бъде преведен. Трудността 
да се намери верен еквивалент на български език е 
обяснима. Явлението е все още ново за България и 
няма натрупани практика и опит. Затрудненията се 
проявяват и в "терминологичната недостатъчност", 
произтичаща от използването на понятието 
аутсорсинг, което се натоварва с различни 
значения. Характерна илюстрация за отсъствието 
на общоприето разбиране за аутсорсинга е 
констатацията, че се определя нееднозначно като: 
мениджърски подход19, стратегия и бизнес решение 
(бизнес практика). 

                                                            
19 Днес и в теорията и в практиката се определя и среща 
като мениджърска техника, съвременна форма за 
организация на бизнеса и универсален инструмент на 
бизнеса. 

Такъв подход към аутсорсинга е в основата на 
нашето изложение. Разбира се, с уговорката, че в 
бъдеще, в резултат на развитието на практиката на 
аутсорсинг, трябва да се внесат корекции в 
понятието и съответно да се възприеме приемлива, 
общодостъпна интерпретация, тъй като очевидно 
проблемът не е терминологичният пуризъм20, а 
установяването на принципите и нормите на 
аутсорсинга.  
В практиката обикновено аутсорсингът се изразява 
в дългосрочно делегиране на някои дейности на 
външен изпълнител или консултант. Но ако 
прехвърлените дейности са част от основните за 
фирмата и ако временно се наемат хора за тях, не 

                                                            
20 Пуризъм (от лат. purus "чист"). 1. Стремеж към чистота 
и строгост на нравите. 2. Езиков. Стремеж да се изчисти 
езикът от непотребни чуждици и нелитературни думи и 
изрази. Вж. Речник на чуждите думи в българския език. 
Цит. Произв., с. 603. 
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става дума за аутсорсинг, а за т.нар. временна, 
преходна помощ21 (к.м.).  
В контекста на първата класификационна схема се 
различават следните видове аутсорсинг22: офшорен 
аутсорсинг (аутсорсинг извън страната), 
ниърсорсинг и ниършоринг (в географска 
близост до страната, която изнася бизнес 
дейности), инсорсинг и иншоринг (преместване 
на изнесените дейности обратно в страната) и 
други. Според втората класификационна схема - в 
зависимост от сферата, в която се прилага 
аутсорсингът (това е тезата на Института по 
аутсорсинг (Outsourcing Institute, САЩ), се 
разграничават: производствен аутсорсинг и 
аутсорсинг на бизнес процеси и услуги. 
Приемайки тази класификация, някои автори 
обособяват като „отделен вид ИТ аутсорсинга” 
изтъквайки като основен мотив това, че имат „най-
голям относителен дял на пазара на аутсорсинг 
услуги”. По-точно - основно приложението е в 
индустриалната дейност на информационните 
техноологии. Що се отнася до видовете аутсорсинг, 
предлаганата палитра е твърде разнообразна, но в 
крайна сметка се акцентира върху класификацията 
на консултантската компания Gartner (вж. фиг. 1): 
- Аутсорсинг на бизнес процеси – BPO (Business 
Process Outsourcing); Провайдър на бизнес услуги – 
BSP (Business Service Provider); Аутсорсинг на 
информационни технологии, ИТ аутсорсинг - ITO 
(IT Outsourcing) и Провайдър на услуги, свързани с 
приложения – ASP (Application Service Provider)23. 
Освен изнесеното по-горе и от гледна точка на 
това, че приложението на аутсорсинга е 
приоритетно застъпено повече в по-големите 
организации, ИТ- стратегията не само е част от 
корпоративната, но и се родее със стратегията на 
съответната бизнес единица и отделните 
функционални стратегии. От цялото многообразие 
от съществуващи стратегии за аутсорсинг в 
основата му са изведените от известната 
консултантска фирма Gartner следните основни 
модели24 (вж. фиг. 2). 
По хоризонтала е представена „условната 
готовност” на организацията да привлича външни 
ресурси, а по вертикала - броят на доставчиците на 
ресурси. Ползването на всички услуги само от един 
доставчик (вътрешен или външен) улеснява 
фирмения мениджмънт, но създава предпоставки за 
все по-голяма зависимост от него. И обратно – 

                                                            
21 За подробности вж. Харизанова, М. Аутсорсинг: 
Естественият избор при управление на човешките 
ресурси. http//:www.alternativi.unwe.acad.bg/br 13/12 doc 
22 За подробности вж. Аутсорсингът – същност и 
развитие, доклад на МИЕ. Дирекция „Обща 
икономическа политика” (http://www.mi 
governmentbg/doc_ pdf/Outsourcing - 2006.doc) 
23 За подробности вж. Върбанов, Р. Корпоративни 
мрежови архитектури и технологии. В.Търново: ФАБЕР, 
2009, 284 – 287; Суслова, Н.С. Использование стратегии 
сорсинга при управлении ИТ- персоналом. 
http://www.ich.tsu.ru/Grants/Conferences/MFU/04Sect/Suslo
va.doc.  
24 Суслова, Н.С. Цит. произв., с.3.  

услугите на много доставчици може да доведе до 
увеличаване на печалбата в резултат на избора на 
оптималното качество, но цената на тази печалба 
да е за сметка на увеличаване разходите за 
организация и управление и за интеграция на 
различните подходи и решения. 
За крупни корпорации или групи компании се 
обособяват два основни вида аутсорсинг: 
корпоративен аутсорсинг и пазарен аутсорсинг25. 
Срещат се и класификации, в които видовете 
аутсорсинг са групирани в две основни групи: 
традиционен аутсорсинг, при който 
подизпълнителят наема персонал, за да изпълни 
задачата на аутсорсинга, и аутсорсинг на „голата 
поляна”, при който предприемачът-подизпълнител 
не наема персонал за изпълнение на задачата на 
аутсорсинга, а привлича друга фирма за 
осъществяването на тази дейност26. Ние ще се 
придържаме към класификацията на Американския 
институт по аутсорсинг не само поради това, че 
като концепция и нова стратегия за управление се 
заражда в САЩ, но и отчитайки факта, че 
аутсорсингът възниква в началото на 80-те години 
в сферата на информационните технологии и 
набира скорост през 90-те, особено във връзка с 
необходимостта от квалифицирани програмисти 
при възникването на компютърния проблем 
“2000 година”. През последните години се 
обособяват няколко сфери, за които е характерно 
извършването на аутсорсинг (офшоринг) услуги.  
Предвид казаното считаме за уместно, макар и 
синтезирано, да маркираме определящите, 
специфичните особености на възприетите от нас 
по-горе групи аутсорсинг - производствен и 
аутсорсингът на бизнес процеси и услуги.  
Първият вид в последно време играе все по-голяма 
роля в дейността на редица фирми. При 
производствения аутсорсинг фирмата отдава част 
от веригата производствени процеси или целия 
производствен цикъл на външни фирми. Освен 
това е възможен и вариант на продажба на части от 
своите подразделения на други компании и по-
нататъшно взаимодействие с тях вече в рамките на 
аутсорсинга. Според изследвания на 
Американската асоциация по мениджмънт още 
през 1997 г. повече от половината промишлени 
фирми са извършили аутсорсинг на поне един 
компонент от своя производствен процес. 
Производственият аутсорсинг позволява на 
фирмите да се съсредоточат върху разработването 
на нови продукти и услуги (което е важно в 
условията на бързо развиващи се технологии), в 
търсенето на обезпечение на конкурентните 
преимущества и за увеличаване гъвкавостта на 
производството. 
 
 
 

                                                            
25 Харизанова, М. Цит. произв., 7 – 13.  
26 Дойков, Д. Предприемачество и предприемачески 
проекти. С., 2007, с. 546. 
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Фиг. 1. Основни разновидности на аутсорсинга 
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Фиг. 2. Модели на възможните стратегии за аутсорсинг по Gartner 

 
Аутсорсингът на бизнес процеси и услуги включва 
прехвърлянето на отделни бизнес дейности към 
странични организации, които не са основни за 
компанията, например управление на персонала, 
водене на счетоводни отчети, маркетинг, реклама, 
логистика и други. Все по-големите усложнения на 

кадровите бизнес процеси водят до необходимостта 
да се търсят доставчици на услуги, способни да 
предложат пълноценни и ефективни решения на 
проблемите за управление на кадрите, основани на 
съвременните технологии. 
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Към аутсорсинга на бизнес процес се отнася и 
обслужването на телекомуникационните мрежи 
(ремонт, монтаж на ново оборудване и др.). Този 
вид аутсорсинг обаче все още не е много 
разпространен, тъй като фирмите избягват да 
доверяват фирмени тайни, като се опасяват да не 
загубят контрол над дейността. 
Пълният аутсорсинг на бизнес процеси и услуги 
(всички функции се изпълняват от външна фирма 
поради липсата на собствени ИТ специалисти) 
постепенно става обичайна практика за крупните 
международни компании. Ще се появяват все повече 
доставчици на услуги, които ще заемат известни 
ниши, ориентирайки се към широк кръг от задачи.  
Най-разпространената форма на аутсорсинг е 
офшорингът27 (offshore – от английски език, 
означава задграничен), който представлява 
изнасяне на бизнес дейности (производство, 
услуги) на дадена фирма извън границите на 
съответната държава. Това може да стане чрез 
създаване на филиал на фирмата, чрез 
чуждестранни инвестиции, чрез придобиване на 
фирма в съответната държава и други (вж. табл. 1). 
Изследване на "Икономист интелиджънс юнит" 
показва, че Азия доминира в класацията за 
офшоринг. На първо място е Индия, второто се 
заема от Китай - силно привлекателна дестинация 
за производство, благодарение на комбинацията от 
изобилие на работна ръка, бързо подобряваща се 
инфраструктура, относително слаба бюрокрация и 
географска близост до Тайван, Хонг Конг, Япония 
и Южна Корея.  
Страните, включени в изследването, са подредени 
въз основа на следните показатели за атрактивност 
и съответното тегло на всеки един28: Квалификация 
и умения (30; Разходи за труд (30%;.Трудово 
законодателство (10%); Географска близост (с 
тегло 5%) - включва разстоянието на дадена страна 
до най-близкия инвеститор;фМакроикономическа 

                                                            
27 Потенциалните ползи от офшорния аутсорсинг са: 
увеличаване на експортните приходи, създаване на 
работни места, по-високи заплати и нови умения. Като 
основен недостатък в краткосрочен аспект за развитите 
икономики се сочи загубата на работни места. Това е и 
проблемът, който предизвиква най-много дискусии сред 
икономистите. Световната банка прогнозира, че влияние 
той ще има върху 1-5% от работните места в страните от 
Г-7. По данни на Форестър Рисърч до 2015 г. към 
развиващите се страни могат да бъдат изнесени около 
3,4 млн. от работните места в САЩ. Основателно възниква 
въпросът: Какво и доколко е влиянието на този проблем за 
нашата страна? Според класацията на „Икономист 
интелиджънс юнит” (аналитично звено на групата, която 
издава списание „Икономист”), България е на 13-то място 
сред 60-те най-привлекателни зони за изнасяне на 
производство (офшоринг) в света за 2005 година. Сред най-
важните критерии в изследването (обобщава мненията на 
500 ръководители от цял свят) на „Икономист интелиджънс 
юнит” са: образоваността на населението, ниските 
разходи за работна ръка и добре развитата 
инфраструктура. Вж. .Аутсорсингът – същност и развитие. 
Цит. произв., с. 11. 
28 Пак там., с. 10-12. 

стабилност (5%); Регулативни режими (5%); 
Данъчна политика (5%) и Инфраструктура (5%). 
През последните години се обособяват няколко 
сфери, за които е характерно извършването на 
аутсорсинг (офшоринг) услуги29: бизнес услуги; 
професионални услуги; финансови услуги; 
компютърни и свързани с това услуги; аудио-
визуални и културни услуги; образователни услуги 
и здравни услуги.  
Причините за ориентация и разгръщане към 
аутсорсинга и инсорсинга са непосредствено 
свързани с причините, поради които 
предприемачите изнасят дейности извън своите 
фирми или търсят начини да осъществяват нови 
дейности. Глобализацията на световната 
икономика и усложняването на бизнес процесите 
карат фирмите да се стремят към получаване на 
максимален резултат от своята дейност, без да 
увеличават собствените си разходи. Чрез 
извършване на аутсорсинг те търсят възможности 
за освобождаване на ресурси и за съсредоточаване 
върху основните дейности на фирмата. Кои са 
основните причини и мотиви за ориентация към 
аутсорсинг? Едни формулират следните причини: 
продължителността на жизнения цикъл на бизнеса 
или продукта и услугата; величината на 
производствените разходи; себестойността на 
търговската дейност; структурата на 
посредничеството и комисионерството; времето за 
осъществяване на продажбите и сравнителен 
анализ с времето за намиране на клиенти; 
необходимост от ресурси, ноу-хау и капитали; 
недостиг на време за осъществяването на някои 
дейности, които не са основен приоритет на 
предприемачите; предприемачите могат да се 
справят по-добре с управлението и дейността на 
фирмата. Като основни детерминанти други 
извеждат на първо място редуцирането на 
производствените разходи – това са най-вече 
разходите за труд, по-доброто качество на 
услугите, наличието на работна сила с подходящи 
умения, качеството на инфраструктурата и 
достъпът до нея, рентабилната и надеждна 
телекомуникационна мрежа, икономическата и 
политическата стабилност, правната и регулативна 
рамка. Теглото на всеки фактор се определя в 
зависимост от характера на услугата, която 
евентуално ще бъде изнесена. За проекти, свързани 
с кол-центрове и услуги в сферата на ИТ, от голямо 
значение при избора на място са езиковите умения 
и квалификацията в съответната област. Специално 
за ИТ важно е наличието на университети и ИТ 
клъстери. Съществено влияние при вземане на 
решение също оказва текучеството на персонала и 
културното сходство.  
 

                                                            
29 За подробности вж. Аутсорсингът – същност и 
развитие… 3-4. 
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Таблица 1. Фактори за атрактивност на офшоринг дестинациите 
 
Фактор (тегло) Индикатори 

Общи разходи - 40% 

Разходи за заплати 
 Средна за страната заплата  
 Средна стойност на възнагражденията за оператори в кол-центрове, ИТ 
програмисти, оперативни мениджъри и др. 

Разходи за инфраструктура  
 Електрическа и телекомуникационна система  
 Разстояние до важните центрове (клиенти) 

Регулативни и данъчни разходи   Относително данъчно бреме, корупция и изменения на валутните курсове 

Квалифицирана работна сила - 30% 

Натрупан опит и познания на бизнес 
процесите  

 Размер на пазара на ИТ и бизнес процеси  
 Качество на ИТ 
 Качество на мениджмънта и ИТ обучението 

Наличие на работна сила  
 Общ брой на работната сила 
 Брой на квалифицираната работната сила 

Образование и владеене на езици   Резултати на стандартизирани образователни и езикови тестове  
Текучество   Относителен растеж на бизнес процесите и нива на безработица 

Бизнес среда - 30% 

Икономическа и политическа среда 

 Оценка на инвеститори и анализатори на бизнес средата и политическата 
обстановка  
 Индекс на доверие на ПЧИ (изследване на Киърни) 
 Бюрокрация 
 Правителствена подкрепа на ИКТ сектора 

Инфраструктура на страната   Оценка на качеството на инфраструктурата (телекомуникации, ИТ услуги)

Културно сходство (приспособимост)  Резултат от Индекса на глобализация (изследване на Киърни)  

Защита на интелектуалната собственост  
 Оценка на инвеститори на нивото на защита на интелектуалната 
собственост и ИКТ законодателството 
 Нива на пиратски софтуер 

 
Източник: Изследване на водещата международна консултантска компания в областта на мениджмънта – 

„А.Т.Киърни”, публикувано в Аутсорсингът – същност и развитие. Цит. произв., с. 14-15. 
 
От проведено изследване на мотивационната 
нагласа сред българските организации30 да 
преотстъпват дейности/процеси на външен 
изпълнител се установява, че тя е свързана главно с 
очакванията за по-високо качество на получаваните 
услуги/продукти – например за сметка на тясната 
специализация, по-широкия спектър от знания и 
опит на аутсорсинговите фирми31. В същото време 
докато за клиентите на тези фирми 
дейностите/процесите са второстепенни и с 
периферен фактор за аутсорсинговите - основният 
им бизнес. Синтезирано се извеждат следните 

                                                            
30 За повече информация вж. Варамезов, Л. Аутсорсинг – 
страхове и надежди. Доклад на юбилейната 
международна научнопрактическа конференция на тема 
„Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса”. 
Том I. Свищов: Ценов, 2010, с. 102–106. Варамезов, Л. 
Аутсорсинг практики в малките и средните предприятия. 
Доклад на международната научна конференция тема 
„Системи за управление на бизнеса в малки и средни 
предприятия”. Свищов.: Ценов, 2010. 113-118.  
31 Като бизнес практика, аутсорсингът все повече се 
налага при инфраструктурните дейности (ремонтно, 
инструментално, енергийно обслужване и траспортно-
складови работи), тъй като позволява да се пренесат 
разходите по изпълнението на тези дейности от групата 
на постоянните в групата на променливите разходи. Не 
малко значение има и това, че вътрешнофирмените 
инфраструктурни звена не изпитват силата на пряката 
конкуренция и в повечето случаи неефективно работят.  

мотиви за прилагането на аутсорсинга: повишаване 
качеството на услугите/продуктите (79%); 
повишаване на фирмената конкурентоспособност 
(64%); намаляване на разходите (62%); насочване 
на ресурсите към ключови дейности ( 62%); 
редуциране броя на персонала (57%); достъп до 
специфичните знания и опит на доставчика (54%); 
минимизиране на финансовите рискове (47%); 
увеличаване на инвестиционната привлекателност 
на компанията (24%) и защото е модерно и се 
прилага от другите (2%). 
Влизането в дебат или представянето и на други 
гледни точки неминуемо ще изведе на преден план 
уязвими места, включително и за нашата гледна 
точка. Поради това, без претенции за 
изчерпателност, но с нужната внимателност в 
крайните преценки и отсяване споделяме тезата, 
извеждаща основните мотиви на фирмите за 
извършване на аутсорсинг като най-общо акцентът 
е в четири групи категории (вж. табл. 2). 
Мениджърският подход аутсорсинг не само е 
съвременен, но и се очертава като един от 
основните бизнес приоритети на XXI век. Такова е 
становището и на Института за аутсорсинг32 в 
Джерико, Ню-Йорк, който прави констатацията, че 
аутсорсингът е един от основните подходи, 
промотиращи предприемаческите фирми поради 

                                                            
32 Дойков, Д. Цит. произв., с. 546. 
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факта, че предлага ефективна възможност за 
постигането на икономии от мащаб. Освен това 
разходите стават една по-предвидима величина, 
рискът се разделя с подизпълнителя и дори 

намалява и предприемачите получават достъп до 
експертиза и до инфраструктура, до които 
обикновено малките предприемачески фирми 
нямат достъп. 

 
Таблица 2 

 
ГРУПА КАТЕГОРИИ МОТИВИ 
1 2 
І. Първа група --- 
ОРГАНИЗАЦИОННИ 

 Повишаване на ефективността чрез 
съсредоточаване върху основната дейност на 
фирмата. 
 Повишена гъвкавост за посрещане на 
променящите се бизнес условия и търсенето на нови 
продукти, услуги и технологии. 
 Повишаване стойността на акциите на фирмата. 
 Повишаване качеството и стойността на 
продукта/ услугата и удовлетвореността на 
потребителите. 

ІІ. Втора група --- 
ФИНАНСОВИ 

 Намаляване на инвестициите в активи, за да се 
освободят тези ресурси за други цели. 
 Генериране на капитал, като се прехвърлят 
активи на компанията, доставчик на услуги. 
 Понижаване на разходите чрез по-добрата работа 
и по-ниските разходи на доставчика. 
 Превръщане на фиксираните в променливи 
разходи.  

ІІІ. Трета група --- 
СТРЕМЕЖ КЪМ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

 Подобряване на оперативният работен процес. 
 Придобиване на нови умения и технологии.  
 Подобряване на мениджмънта и контрола. 
 Усъвършенстване на управлението на риска. 
 Новаторски идеи.  
 Подобряване на имиджа. 
 По-добро професионално развитие на 
служителите. 

ІV. Четвърта група -- 
СТРЕМЕЖ КЪМ ПРИХОДИ 

 Разширени пазарен достъп и бизнес възможности 
чрез мрежата на доставчика. 
 Ускорен процес на разрастване чрез използване 
на разработения капацитет и системи на доставчика. 
 Увеличаване на капацитета за продажби и 
производство през периоди, когато подобно 
разширение не може да бъде финансирано. 

 
Относно предимствата и недостатъците на 
аутсорсинга, както и неговите разновидности, може 
да се каже, че се идентифицират нееднозначно в 
литературата, имайки предвид прецизността в 
наименованието им, и структурната 
йерархичност33. Безспорно при класифицирането 
признакът е определящ, което ни дава основание да 
възприемем инициирането им в стратегически и 
тактически план. От тази гледна точка към 
стратегическите предимства могат да се отнесат: 
фокусиране на вниманието върху основните бизнес 
процес; достъп до допълнителни за фирмата 
ресурси и бърза реакция при изменения в 
обкръжаващата фирмата среда.  
Тактическите преимущества са: намаляване на 
необходимостта от разширяване щата на 

                                                            
33 За повече информация вж. Върбанов, Р. Корпоративни 
мрежови архитектури и технологии. Цит. произв., 287-
288; Аутсорсингът – същност и развитие. Цит. произв., с. 
5; Харизанова, М. Цит. произв., с. 5-7 и други. 

фирмата; намаляване на излишните разходи и 
гаранция за професионална отговорност.  
Основните недостатъци се свеждат до: 
едновременното предаване на аутсорсинг на 
няколко важни функции; загуба на контрол над 
собствените ресурси и неочакван отказ от страна 
на аутсорсинг фирмата.  
От изследване на български организации34 става 
ясно, че причините за не прилагането на 
аутсорсинг са от различно естество, като за някои 
относителната тежест е впечатляваща. На първо 
място посочваната от тях солидна причина е 
възможната загуба на контрол върху изнесените 
извън пределите на фирмата аутсорсвани процеси 
(39%). На второ място - 35% от анкетираните 
организации, се страхуват, че използването на 
аутсорсинг ще доведе до нарастване на разходите 
им. На трето място са притесненията на 
клиентите от изтичането на информация (32%). На 

                                                            
34 Вж. Варамезов, Л. Цит. произв., 102–106; 113-118.  
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четвърто място около една четвърт (26%) от 
организациите считат, че не прилагат и не 
възнамеряват в близко бъдеще да прилагат 
аутсорсинг, т. е. липса на дейности/процеси, които 
могат да се аутсорсват. По-нататък следват: 
недостатъчно познаване на аутсорсинга като 
стратегия (13%); изпадане в зависимост от 
аутсорсинг партньора (13%); напрежение, 
предизвикано от съкращаване на фирмен персонал 
(10%); лоши резултати в други организации (6%) и 
понижаване качеството на продуктите/услугите 
(6%). 
Тези характеристики не са безспорни - 
критичността се отнася най-вече до степента както 
на количествения, така и на качествения обхват и 
изчерпателност. Това припомняне е необходимо, 
тъй като и предимствата, и недостатъците сами по 
себе си могат да се представят от различен 
зрителен ъгъл, както бе посочено по-горе. В тази 
връзка считаме, че един синтезиран, но достатъчно 
„изчерпателен” поглед върху открояващите се 
белези - позитивни и негативни на аутсорсинга и 
инсорсинга, дава нужната за целта „сравнително 
пълна” представа за тях35 (вж. таблица 3.).  
Споделяме становището, че решението за 
осъществяване на дейност въз основа на 
аутсорсинг се базира на три основни фактора за 
анализ – разходите за осъществяване на сделката 
по изнесената дейност извън фирмата, 
възможностите за осъществяване на партньорски 
връзки и степента на възможния синергичен 
ефект36. 
При първия фактор освен основните елементи, 
които се отразяват негативно на анализа / 
ограничена ефективност и рационалност на 
аутсорсинг процесите; повишена съпротива на 
персонала на изнасянето на част от дейностите 
извън фирмата; малка възможност за добро 
оттъргуване на сделката и информационната 
ограниченост на една от страните при аутсорсинга/ 
влияние върху решението оказва и алтернативната 
възможност да се замени аутсорсинга с 
вертикалната интеграция (к.м.). Спецификата на 
ДМА на предприемача и структурата на разходите 
на предприемаческата фирма са определящи при 
вземането на решението. При сливане на 
предприемачески компании дейностите на двете 
компании остават изцяло техен предмет на дейност 
и по този начин предприемачите пестят от данъци, 
ценови контрол и държавно регулиране. От друга 
страна, при сливане новият пазарен субект е с по-
комплексна дейност, структура и инфраструктура. 
Финансовите разходи са по-големи. Възникват и 
някои комуникационни и мениджърски проблеми. 
При втория фактор на преден план се посочват 
следните четири основни предимства: увеличаване 
на възможностите за планиране и контрол при 

                                                            
35 В съдържателно отношение изложената версия се 
покрива с тази на Дойков Д, като в част от изложението 
са залегнали вижданията на автора. Цит. произв., 547-
548.  
36 Пак там, 547 – 551. 

добро партньорство; по-нисък конкурентен и 
ценови натиск; малка вероятност за 
монополизиране на пазара и степента на риска и 
неустановеността се намалява.  
Синергичният ефект е основен елемент на 
предприемаческия анализ преди вземане на 
решение за аутсорсинг. Ефектите на синергията 
могат да бъдат експлоатирани по отношение на 
икономии от мащаб и икономии от обхват в 
областта на производството, маркетинга и 
дистрибуцията. В случая синергията може да бъде 
постигната при замяната на пазарните сделки с 
партньорски. Синергичен ефект от аутсорсинг, 
който да бъде по-голям от синергията при 
сливането на две предприемачески фирми, може да 
бъде постигнат при наличието на определени 
условия – решението трябва да се основава на 
сравнителен анализ между разходите по 
осъществяване на сделките при аутсорсинг и 
ефекта от синергията.  
Формулата за определяне разходната ефективност 
на аутсорсинга е:  
Годишни заплати + Комисионни + Допълнително 
заплащане + Изгоди 
Средният брой на работните часове за година 
(2040). 
Ако разходите за аутсорсинг надвишават общия 
резултат, то аутсорсингът е неефективен по 
отношение на разходите. 
Управлението на процеса за реализация на 
аутсорсинг, както и неговите разновидности от 
съдържателна гледна точка е с различен 
алгоритъм37. Конструкцията или моделът за 
управление на процеса за реализация на аутсорсинг 
дейностите (изнесените услуги) се състои от 
четири стъпки. При първата стъпка се 
осъществява вътрешнофирмен бенчмаркинг 
анализ. Фирмата, която реализира изнасянето на 
услугата, осъществява мониторинг на процеса на 
аутсорсинг, извършва анализи на ефективността от 
осъществяването му, оценява какво да бъде 
изнасянето като услуги и оценява основните 
компетенции на предприемачите, които ще 
осъществяват аутсорсинг. Втората стъпка е 
външен бенчмаркинг анализ – осъществява се от 
гледна точка на взаимодействието между 
партниращите си фирми. Третата стъпка се 
отнася до осъществяването на преговори и 
сключването на договор между партньорите. 
Последната стъпка се състои в осъществяването 
на мениджмънт на процеса на изнасяне на 
услугите.  
 

                                                            
37 Управлението на процеса на изнасяне на услуги 
кореспондира с отчитането на четири основни фактора – 
доверие, знание, директен контакт и обвързване на 
аутсорсинга с маркетинговата дейност, дори и в 
случаите, когато изнесените услуги се осъществяват без 
извършване на маркетинговата дейност. Вж. Дойков, Д., 
НБУ 2007, 554-559. 
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Таблица 3. Сравнителни измерения на предимствата и недостатъците на аутсорсинга и инсорсинга 
Основни предимства на аутсорсинга Основни предимства на инсорсинга 
 Капиталови ползи и възможни парични потоци във 
фирмата след продажба на ненужните активи 

 Повишава се комуникацията между мениджмънта и 
персонала 

 Икономии от фонд работна заплата на скритите и 
някои други видове разходи 

 Яснота при определяне на длъжностните 
характеристики на персонала 

 Намалява се необходимостта от обучение в определени 
области 

 Наличие на добър супервайзинг 

 Съсредоточаване върху основната дейност и по-добри 
възможности за реинженеринг 

 Грешките могат лесно да бъдат установени или 
избегнати 

 Постигане на по-голява гъвкавост по отношение на 
използване на ресурсите освободени от аутсорсинга 
(човешки, материални, финансови) 

 

 Достъп до нови и неизползвани технологии и 
инфраструктура 

 

 Постигане на по-голяма производителност, качество и 
по-добра отчетност. 

 

Основни недостатъци на аутсорсинга Основни недостатъци на инсорсинга 
 Проблеми с комуникацията и координацията, както и с 
целеполагането 

 Високи разходи за обучение на персонала и за трудови 
възнаграждения 

 Неясно формулирани права и задължения на персонала 
и мениджмънта 

 Отнема много време и ресурси (финансови, човешки и 
материални) 

 Процесите при аутсорсинга са необратими и невинаги 
изпълними 

 Трудно се поддържа съвременно технологично ниво 
във фирмата 

 По-високи разходи за субконтракта и подизпълнението  Съществува голям натиск върху мениджърския състав 
и персонала 

 Мотивацията на персонала е по-ниска и текучеството – 
по-голямо 

 

 Загуба на възможности за дейност и обществен имидж  
 
При модела за управление на инсорсинга38 се 
осъществяват пет стъпки. 
При първата се създава модифицирана структура. 
Целта е тя да може по един твърде адаптивен начин 
да пренасочи персонала и мениджърите от 
изпълнението на текущите им задачи към новите 
им позиции, права и задължения. Счита се, че най-
добрият вариант при създаването на такава 
структура е матричната или проектната структура. 
Възможен е и вариант на хибридната матрично-
проектна структура.  
Във втората стъпка се определят фирмените 
нужди. Търси се съвместяване на техническите, 
технологичните знания и умения на персонала с 
техния опит и способности в областта на бизнеса. 
 Третата стъпка е вътрешното набиране на 
персонала. По същество това е процес, идентичен 
на външното набиране на персонал. Най-важно е да 
бъде идентифициран най-добрият кандидат за 
осъществяване на новите дейности. 
 В четвъртата стъпка се прави оценка на 
вътрешнонабрания персонал. Оценката се 
извършва въз основа на вътрешни критерии, 
определени във фирмата. Тя е насочена към 

                                                            
38 Инсорсингът е процес, при който организацията 
предоставя на своите клиенти допълнителни услуги, като 
се изкушава да изпълнява самостоятелно част от 
работата, за да максимизира своите печалби. По принцип 
вътрешните услуги са насочени основно към услугите и 
дейностите, свързани с управлението на човешките 
ресурси. Независимо от това не се изключва 
възможността в някои случаи инсорсингът да се ползва и 
като вътрешен лизинг на персонала, а в други случаи при 
него се използва експертна и консултантска помощ 
отвън.  

покриването на избраните критерии с цел 
постигане на най-добрия резултат от 
новопредлаганите услуги и дейности.  
Петата стъпка е осъществяване на стратегията на 
прехода. Всички дейности по извършване на 
инсорсинга се управляват с цел постигане на 
оптимална ефективност, рентабилност и 
ефикасност от дейността и услугите, обект на 
вътрешните услуги. 
Традиционно се счита, че на аутсорсинг следва да 
се предават второстепенни, периферни функции, 
некритични за конкурентоспособността на 
фирмата, тъй като основната дейност, даваща 
дългосрочно конкурентни преимущества, трябва да 
се контролира, защитава и пази. Необходимо е 
фирмата да остава в свои компетенции дейности, в 
които доминира, както и сфери от дейността, 
важни за взаимодействие с постоянни потребители 
в дългосрочен период 
Срещат се обаче ситуации, когато аутсорсингът на 
основни функции може да бъде не само полезен, но 
и необходим. Например в случаи, когато има 
технологичен скок и фирмата не би могла 
самостоятелно да се справи с развитието на 
технологиите. Ако фирмата съществено изостава от 
своите конкуренти, тя може да предаде част от 
основните си дейности на външни изпълнители, за 
да придобие необходимите знания. При смяна на 
източника някои функции, разглеждани като 
ключови, минават в периферията и могат да бъдат 
предадени на аутсорсинг.  
В условията на бързо развиващи се пазари (особено 
в областта на информационно-телекомуника-
ционните технологии) не всяка фирма притежава 
достатъчни запаси от ресурси (финансови и 
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човешки) и необходимите технологични 
възможности. В тези случаи изход за нея е да търси 
взаимодействие с компании, работещи на същия 
пазар и окачествявани до момента като 
конкурентни. При сключване на договор с 
аутсорсинг компаниите е необходимо да се обърне 
внимание на максималното снижаване на риска от 
прехвърлянето на функции. За тази цел договорът 
трябва да бъде краткосрочен и още в начален 
стадий да определя всички разходи, да предвижда 
непрекъснат контрол и взаимодействие с 
аутсорсинг компанията, да бъде гъвкав и 
предоставяните услуги да се променят заедно с 
условията. 
Схемите на реализация на аутсорсинга са логични 
и прости, но за да са ефективни изискват точен и 
ясен план, поставени задачи и информация за 
компанията. За по-лесно справяне с трудностите 
при решение за аутсорсинг, фирмата трябва ясно да 
определи целите и функциите, да проучи 
потенциалните изпълнители и да направи избор с 
кого да си сътрудничи. Изборът на изпълнители и 
характерът на договора имат огромно значение, тъй 
като оптималните условия на договора позволяват 
да се намери баланс на интересите между 
участниците в системата, всеки от които преследва 
собствени цели.  
За постигането на ефективно аутсорсинг 
партньорство е необходимо изграждане на 
ефективна връзка между аутсорсинг партньора и 
клиента. Услугите в тази област набират все по-
голяма скорост в ерата на информационните 
технологии. Те са един от най-ефективните начини 
за справяне със ситуация, при която дадена 
компания няма достатъчно свободни ресурси, ноу-
хау, средства или време да разреши сама възникнал 
проблем и се нуждае от външна помощ, която да се 
интегрира с компанията клиент. 
Подходящият аутсорсинг партньор е необходимо 
да поеме част от или цялата тежест по даден 
проект, да работи заедно с екипа на компанията за 
постигане на начертаните цели. Но за да успее да 
вникне в същността на проблема и да предложи 
най-доброто решение, наетата компанията трябва 
да притежава необходимите ресурси. Важен аспект 
се оказва и положителният имидж на аутсорсинг 
партньора, който би могъл да подсили и утвърди 
позициите на компанията сред клиенти, партньори, 
акционери или най-общо казано - заинтересованите 
страни. 
Следователно аутсорсингът позволява да се 
повиши ефективността при изпълнението на 
определени функции в областта на 
информационните технологии, снабдяването и 
доставката, обслужването, финансите, 
обезпечаването на персонала и производството. 
Ниските производствени разходи и данъци, 
висококвалифицираната работна ръка, работеща 
при едни от най-конкурентните нива на заплащане 
в Европа, превръща България в привлекателна 
аутсорсинг дистинация. Тези предимства далеч не 
са единствени и определящи, тъй като могат да се 
добавят и позициите, които заема страната ни: 

стратегическо географско разположение; 
политическа стабилност; членство в НАТО и ЕС; 
макроикономическа и финансова стабилност; 
функционираща пазарна икономика; 
висококвалифицирана работна ръка; конкурентна 
цена на работната сила и по-ниски производствени 
разходи в сравнение със страните в Европа; 
прозрачна и предсказуема бизнес среда; ниски 
данъци; либерализирана търговия; минимален риск 
за инвестиции. 
България за първи път е включена в публикувания 
на 22 ноември 2005 г. индекс на разпределение на 
глобалните услуги на компанията "А.Т. Киърни"39 - 
"Индекс на разпределението на глобалните услуги" 
и то на 15-о място сред 40-те най-привлекателни 
дестинации за аутсорсинг. Основните фактори, 
които определят атрактивността на страните, са 
общите разходи, квалификацията на работната сила 
и бизнес средата. Сред факторите, които определят 
атрактивността на България за изнасяне на услуги 
и производства, са стремежът за снижаване на 
производствените разходи, както и доброто 
съотношение между квалифицираните 
специалисти, цената на труда и качеството на 
продукта в страната ни. Чуждите компании 
възлагат управлението на различни дейности на 
български фирми, защото отчитат и предимството, 
че страната е по-близо до Европа - географски и 
културно. 
У нас няма официална статистика колко от 
продажбите на българските организации са 
аутсорсинг и колко е продукцията за крайни 
клиенти. Най-голям е делът на изнасянето на 
производствени дейности, където по изчисления на 
БАИ годишно се правят продажби за около 400 
млн. евро, в които е включено и ишлемето в 
текстилната, обувната и мебелната промишленост. 
На второ място се нарежда ИТ секторът - 
разработка на софтуер40, хардуер и обслужване, с 
продажби между 50-70 млн. евро годишно. При 
бизнес услугите - предимно кол-центровете, 
продажбите са около 20 млн. евро. Българските 
компании обаче трябва да мислят и как да създават 
собствени търговски марки, а не да са неизвестни 
подизпълнители, смятат от БАИ.  
Най-развитото поле на аутсорсинг в световен 
мащаб, както бе посочено преди това са 

                                                            
39 Аналитичните материали на компанията са насочени 
към индустрии като медии и комуникации, търговия, 
финансови институции, правителствен сектор, високи 
технологии и електроника, енергетика, комунални 
услуги, фармацевтика, транспортни услуги. 
40 Това, както и наложилото се често твърдение, че сме 
световна сила в програмирането и че сме много напред в 
използването на Интернет технологиите е „пропито” с 
голяма доза съмнение. Това е продиктувано от отговора 
на въпроса: Силни ли сме в предприемачеството в 
модерните технологии? , който за съжаление е 
отрицателен, тъй като все още нямаме някой световно 
известен български софтуерен продукт. За сметка на 
това сме добри в това да сме подизпълнители на някоя 
силна компания. Но можем ли самите ние да създадем 
успешен бизнес в софтуерния и интернет бранш?  
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информационните технологии (ИТ). Нейните 
относително самостоятелни части са: 
информационни системи – приложно програмно 
осигуряване – „делопроизводство”, „счетоводство” 
и др.; ИТ- инфраструктура: компютри, 
телекомуникации, системно програмно 
осигуряване и ИТ- служба и управлението й: цели 
и задачи на службата, организациионна структура, 
методи за управление на персонала и др41. На 
специализирани компании се предават пълните или 
частични функции, свързани с информационните 
технологии, а именно: обслужването на мрежова 
инфраструктура; системна интеграция; 
проектиране и планиране на автоматизирани 
бизнес - системи с последващо постоянно развитие; 
поместване на корпоративните база данни на 
сървъри на специализираните компании; създаване 
и поддръжка на публични web-сървъри; 
управление на информационните системи и 
купуване на лизинг на компютърно оборудване. 
Активното развитие на ИТ аутсорсинга в целия 
свят се обяснява с това, че с все по-стремителното 
развитие на технологиите компаниите все по-
трудно внедряват появяващите се технически 
новости, тъй като не разполагат с достатъчно 
технически специалисти. Оказва се, че за 
компаниите е по-изгодно да привлекат опитни 
организации с високо квалифицирани специалисти 
в областта на информационните технологии, 
отколкото да създават и разширяват собствените си 
специализирани подразделения. Едно от основните 
преимущества на ИТ аутсорсинга се състои в 
значителното повишаване на ефективността на 
финансовия мениджмънт, при това средствата, 
получени от този подход са богатите технически 
възможности на аутсорсинга и високата 
квалификация на персонала.  
Българската асоциация за информационни 
технологии посочва, че страната е търсен партньор 
от чужди компании за софтуер и аутсорсинг на 
услуги и дори е сред лидерите в Източна Европа.  
Според данните на авторитетната компания 
"Брейнбенч", която се е специализирала в 
акредитацията на програмисти по цял свят, 
България през 2005 г. е на осмо място в света по 
брой на ИТ специалисти пред държави като Полша, 
Чехия, Унгария и Хърватия. Румъния също е в топ 
десет и е на четвърто място, а класацията се води 
от САЩ, следвани от Индия и Русия. "Брейнбенч" 
прави сравнение с 2003 г., когато България е била 
на десето място.  
Очаква се да се запази и дори да се увеличи 
относителният дял на телекомуникациите – сектор, 
в които влизат и информационните технологии. 
Инвестициите в ИТ индустрията ще запазят висок 
дял от общия поток на инвестициите. От 2004 г. 
България е включена в индекса на известната 
компания “ИТ Кънтри”, която прави изследвания 
за тенденциите в сферата на чуждестранните 
инвестиции в света. 13% от световните 
инвеститори са положително настроени и 
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възнамеряват да инвестират в България. Близо 23% 
от европейските инвеститори очакват, че 
българският пазар ще продължи да се подобрява по 
отношение на привличането на преки 
чуждестранни инвестиции, като водеща роля ще 
има секторът на информационните и 
комуникационни технологии.  
Българският ИТ42 бизнес е консолидиран, има ясни 
виждания какви да са задачите в близка и 
средносрочна перспектива пред българската 
икономика и конкретно ролята на ИТ-сектора за 
развитието. През 2004 г. ИТ пазарът в България 
отбелязва ръст от 30% и включва 500 фирми. 
Повечето от фирмите в сектора имат силни 
традиции в обслужване и работа с чуждестранни 
клиенти, за което говори и фактът, че през 2004 г. 
40% от приходите в сектора са генерирани от 
износ. Фирмите са сравнително малки, което 
позволява прилагането на гъвкави решения за 
специфичните нужди на всеки клиент. В страната 
има 15 000 ИТ специалисти, като всяка година 3500 
нови специалисти завършват висше образование.  
Според експерти от БАИ, една трета от българската 
икономика може да бъде ориентирана към 
аутсорсинг за чужди компании. Това означава 
пазар за около 5 млрд. евро годишно. В 
разработената от консултантската компания 
“Делойт и Туш” стратегия за инвестиционен 
маркетинг на България, аутсорсингът е един от 
секторите с най-голям потенциал за привличане на 
преки чуждестранни инвестиции. Специалистите 
от Делойт добавят, че страната ни трябва да се 
фокусира в привличането на производства и услуги 
с висока добавена стойност като машиностроене, 
разработване на софтуер и центрове за обслужване 
и връзка с клиенти. 
Изложеното дотук ни дава основание да кажем, че 
практиката на дългосрочно делегиране на някои 
фирмени дейности на външен изпълнител ще се 
увеличава, като преимуществено ще нараства делът 
на ИТ- сектора. От тази гледна точка един от 
създадените механизми за насърчаване и развитие 
на иновации за използване на ИТ в МСП е 
стартиралият от Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма Иновационен фонд. По-
нататък обаче е необходима такава държавна 
политика в ИТ сектора, която да създаде 
възможността всеки гражданин да работи с 
компютър, в т.ч. и у дома, като за целта се 
подготвят редица преференции, насърчаване на 
използването на информационни технологии в 
бизнеса на всички нива, тъй като именно това 
определя конкуретоспособната икономиката като 
цяло. 
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