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АНАлИЗ НА НяКОИ ФИНАНСОвО-
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕлИ  

НА АГРОФИРМА

Росица Минкова, Ас. Румяна Димитрова
ВУАРР – град Пловдив, филиал Русе

Резюме: В доклада са разгледани теоретичните основи на 
финансово-икономическия анализ и са анализирани някои фи-
нансово-икономически показатели. Определени са специфични-
те особености на агрофирмите. Установена е реалната кар-
тина на финансовото състояние на агрофирма. Определени са 
насоките и препоръките за подобряване на финансовото със-
тояние и стабилизиране на финансовите показатели.

ANALYSIS OF certAIN FINANcIAL  
AND ecONOMIc INDIcAtOrS  

OF AGrIBUSINeSS 

Rositsa Minkova, Assistant Rumyana Dimitrova 
University of agribusiness and rural development – 

Plovdiv, Ruse brunch 

Abstract: The report examines the theoretical foundations of the 
financial and economic analysis, and in particular the analysis of the 
liquidity and efficiency of incomes and expenditures. It also clarifies 
the specific features of the agribusiness companies. A true picture of the 
financial position of an agribusiness company is established. The guide-



9

lines and the recommendations for improving the financial condition 
and stabilization of the financial indicators are defined.

увод
В съвременните условия на финансова криза голяма част от 

предприятията изпитват финансови затруднения. Налице е сви-
ване на производството, намаление на финансовия резултат, лик-
видността и рентабилността. за да се минимизират финансовите 
удари и да се предпази предприятието от сътресения, е необхо-
димо да се анализира финансовото му състояние. Именно затова 
темата за анализа на финансовото състояние е актуална в насто-
ящия момент. за осъществяването на управленските функции 
във всяко едно предприятие, в това число и за агробизнеса, фи-
нансово-икономическият анализ заема първостепенно значение. 

Целта на настоящото научно изследване е да се анализи-
рат някои финансово-икономически показатели на агрофир-
ма, след което да се дадат насоки за подобряването им. за пос-
тигането на набелязаната цел са изпълнени следните задачи:

1. Разглеждане на теоретичните основи и методика за осъ-
ществяване на финансово-икономическия анализ;

2. Специфични особености на дейността на агрофирмите;
3. Определяне и интерпретиранe на разгледаните финан-

сово-икономически показатели за конкретна агрофир-
ма и очертаване на насоки за подобряването им.

Предмет на настоящата разработка е анализът на пока-
зателите за ликвидност и ефективност на приходите и разходи-
те, а обект на изследване е финансовата дейност на агрофирма.

Изложение
1. Теоретични основи и методика за осъществяване на 

финансово-икономическия анализ.
Финансовият анализ дава възможност да се прецени какво 

е финансовото състояние на предприятието, ако има недоста-
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тъци, какви са причините за тях и какви са възможностите за 
подобряването му. Финансовият анализ се извършва въз осно-
ва на информацията, отразена в годишните финансови отче-
ти – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет 
за собствения капитал и отчет за паричните потоци. Установя-
ват се финансово-икономически показатели, които характери-
зират имущественото и финансовото състояние на предприя-
тието, ефективността от неговата дейност, способността му да 
генерира и използва парични потоци, както и поддържането 
на капитала му. Тези показатели се сравняват с показателите на 
предприятието от минали години, с планово-бюджетни данни 
или такива за отрасъла, региона, водещи фирми и др. Целта на 
финансовите мениджъри е да констатират отклоненията и фак-
торите, които ги обуславят и чрез своите решения да разширят 
положителните и ограничат отрицателните въздействия. 

В настоящата разработка са анализирани показателите за 
ликвидност и ефективност. Ликвидността е способността на 
предприятието да погаси краткосрочните си задължения с на-
личните си текущи активи. Тя отразява текущата способност 
на предприятието да поема определени финансови затрудне-
ния и да предпази предприятието от финансови сътресения. 
Ликвидността е величина, която се променя постоянно, тъй 
като в предприятията непрекъснато се променят наличните 
текущи активи и тяхната структура, както и задължения към 
банки, доставчици, персонал и др. Възможно е предприятието 
да разполага с недостатъчно краткотрайни активи от опреде-
лена група и това състояние да води до подликвидност (не-
достатъчна ликвидност от определен вид). Обратно когато 
има повече налични текущи средства е налице надликвидност 
от определен вид. Двете състояния са нежелателни, тъй като 
в единия случай предприятието може да изпадне в несъстоя-
телност, а в другия – не използва добре оборотния си капитал, 
което намалява рентабилността. 
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Показателите за ефективност на разходите и приходи-
те. Величината на показателя за ефективност на разходите 
разкрива приходите (ефекта), които се падат на един лев раз-
ходи, а величината на показателя за ефективност на прихо-
дите, разкрива разходите, които се падат на един лев ефект 
(приходите). 

В таблица 1 са представени показателите за анализ и оцен-
ка на ликвидността и ефективността. 

Таблица 1. 
Показатели за анализ на финансовото състояние на агрофирма1

подликвидност (недостатъчна ликвидност от определен вид). Обратно когато има 

повече налични текущи средства е налице  надликвидност от определен вид. Двете 

състояния са нежелателни, тъй като в единия случай предприятието може да изпадне 

в несъстоятелност, а в другия – не използва добре оборотния си капитал, което 

намалява рентабилността.  

Показателите за ефективност на разходите и приходите. Величината на 

показателя за ефективност на разходите разкрива приходите (ефекта), които се 

падат на един лев разходи, а величината на показателя за ефективност на 

приходите, разкрива разходите, които се падат на един лев ефект (приходите).  

В таблица 1 са представени показателите за анализ и оценка на ликвидността 

и ефективността.  
Таблица 1. Показатели за анализ на финансовото състояние на агрофирма 1 

 
 
№ 

 
Показатели 

 
Алгоритъм 

 
Стойности 

1. Показатели за платежоспособност в краткосрочен  план 
1.1 Коефицент за обща (текуща) 

ликвидност КОЛ = 
КА МЗ + КВЗ + КФА + ПС=
КЗ КЗ

 
 

1 ÷ 3 

1.2 Коефицент за бърза ликвидност 
КБЛ = 

КВЗ + КФА + ПС
КЗ

 
 

0,6 ÷ 0,7 

1.3 Коефицент на незабавна 
ликвидност КНЛ = 

КФА + ПС
КЗ

 
 

0,3 ÷ 0,4 

1.4 Коефицент на абсолютна 
ликвидност КАЛ = 

ПС
КЗ

 
 

> 0,2 

2. Показатели за ефективност 
 

2.1 
 
Ефективност на разходите  Е Р = 

Приходи
Разходи

 
 

> 1 

 
2.2 

 
Ефективност на приходите Е П = 

Разходи
Приходи

 

 
< 1 

 Използвани обозначения 
КА – Краткотрайни (текущи) 
активи 
КЗ – Краткосрочни задължения 
МЗ – Материални запаси 

КВЗ – Краткосрочни вземания 
КФА – Краткотрайни финансови активи 
ПС – Парични средства 

 

 

2. Специфични  особености на дейността на агрофирмите. 

                                                             
1 Димитрова, И., Велчева, Й. Финансово-счетоводен анализ на предприятията в неплатежоспособност, 
несъстоятелност и ликвидация, Научни трудове на Русенски университет. – Том 48. – Серия 5.1 – 
Русе : ПБ на РУ, 2009 г. 
 

1 Димитрова, И., Велчева, Й. Финансово-счетоводен анализ на пред-
приятията в неплатежоспособност, несъстоятелност и ликвидация, Науч-
ни трудове на Русенски университет. – Том 48. – Серия 5.1 – Русе : ПБ на 
РУ, 2009 г.
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2. Специфични особености на дейността на агрофирмите.
През последните години отрасълът „земеделие“ в национа-

лен мащаб успешно просперира и безспорно се налага като най-
ефективен в икономиката на страната. Това се дължи на рас-
тениевъдството и неговото обслужване от съвременна техника 
и модерни технологии, особено в зърненото производство. за 
съжаление подотрасъл зеленчукопроизводство е слабо пред-
ставен заради големите първоначални инвестиции и високите 
текущи разходи за съответните стопанства. Разрушената струк-
тура на напоителните системи у нас доведе до затруднения, а в 
някои случаи практически до невъзможност, за отглеждане на 
водолюбиви култури – основно зеленчукови и някои окопни. 
Неизползването на водните ресурси (подземни и надземни) 
връща нашето земеделие години назад и го прави неконкурент-
носпособно не само на външния, но и на вътрешния пазар.

земеделското производство в световен мащаб има следни-
те специфични особености:2 

➢ Обхват на огромни по територии площи. земеделските 
производствени процеси в растениевъдството протичат 
върху големи площи, които за разпокъсани. Отглежда-
нето на едни или други култури е свързано с почвеното 
плодородие и климатичните особености на района. Всеки 
район има специфични почвено-климатични особености, 
които предопределят развитието на отделните култури. 

➢ Цикличен характер – повторяемост на операции (мани-
пулации) в зависимост от технологията за отглеждане, 
прибиране и обработка на земеделската продукция;

➢ Зависимост на производствените резултати от при-
родно-климатичните условия. Възможно е при едни и 
същи производствени разходи да се получат различни 

2 К. Василев, Технологии в земеделието, Академично издателство при 
център за евроинтеграция и култура на ВУАРР, Пловдив, 2012 г.
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добиви и при по-малко разходи да се получат по-големи 
добиви и обратно. 

➢ Сезонност в земеделското производство. В зависимост 
от сезоните се извършват различни технологични опе-
рации свързани с отглеждането и прибирането на кул-
турите. През отделните периоди се създава изключи-
телно голяма трудова натовареност на изпълнителните 
кадри (механизатор, земеделски работници, шофьор) и 
непълна заетост през други периоди.

➢ Разнообразие на производството по отношение на сред-
ствата и предметите на труда. Отглеждането на даде-
на култура е свързано с изпълнението на много техноло-
гични операции. Тази особеност влияе върху параметри-
те и характеристиките на използваната селскостопанска 
техника (трактори, плугове, сеялки, комбайни и др). 

3. Определяне и интерпретиране на разгледаните финансово-
икономически показатели на земеделска кооперация „Изгрев-92“.

Обект на изследване в настоящата разработка е зК „Из-
грев-92“, която е разположена и функционира в землището на 
село Белица, община Тутракан. Това е регион с много добре раз-
вит земеделски сектор. Предметът на дейност на кооперацията е: 

➢ Производство на земеделска продукция върху аренду-
вани (наети) земи, а също и на животинска продукция, 
тяхната преработка и реализация;

➢ Извършване на производствени услуги (механизирани, 
агрохимически, транспортни, строителни, търговски и 
други), които могат да бъдат единични или комплекс-
ни, както на стопанствата на нейните членове, така и на 
фермери, арендатори и други земеделски производите-
ли. Така се подобрява натоварването на машинно-трак-
торния парк и се реализират допълнителни приходи.3

3 Доклад за дейността на зК „Изгрев – 92“ – село Белица, община Тутракан.
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Основната част от приходите на кооперацията са генери-
рани от производство и продажба на растениевъдна продук-
ция. В производствената ѝ структура са застъпени – зърнени 
и технически култури и един вид плододаващи трайни насъж-
дения (овощна градина – сливи). 

От представената информация от счетоводния баланс и 
отчета за приходите и разходите (таблица 2) се вижда, че коо-
перацията е реализирала балансова (нетна) печалба. През пе-
риода 2009 – 2010 година балансова печалба в размер на 752 
хил.лв., като увеличението ѝ е със 438 хил.лв. През периода 
2010 – 2011 година балансовата печалба е в размер на 897 хил.
лв., като увеличението ѝ е със 145 хил.лв. 

Таблица 2. 
Извлечение от счетоводния баланс и отчета  

за приходите и разходите

№ Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Изменение 

стойност 
2009/2010 г.

Изменение 
стойност 

2010/2011 г.
1. Материални 

запаси 1158 1612 3233 454 1621

2. Вземания 172 276 303 104 27
3. Инвестиции 0 0 0 0 0
4. Парични средства 31 580 90 549 -490

5.
Налични текущи 
(краткотрайни) 
активи

1361 2468 3626 1107 1158

6.
Текущи 
задължения 1027 1475 1921 448 446

7. Всичко разходи 3844 5248 5202 1404 -46
8. Всичко приходи 4192 6084 6199 1892 115
9. Балансова (нетна) 

печалба 314 752 897 438 145
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Величините на изчислените показатели за ликвидност и 
ефективност на приходите и разходите за представени в таб-
лица 3.

Таблица 3. 
Показатели за анализ на финансовото състояние  

на ЗК „Изгрев – 92“

№ Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Изменение 

стойност 
2009/2010 г.

Изменение 
стойност 

2010/2011 г.
1. Обща ликвидност 1,32 1,67 1,88 0,35 0,21
2. Бърза ликвидност 0,20 0,58 0,20 0,38 -0,38
3. Незабавна 

ликвидност 0,03 0,33 0,05 0,30 -0,28

4. Абсолютна 
ликвидност 0,03 0,33 0,05 0,30 -0,28

5. Ефективност на 
разходите 1,09 1,16 1,19 0,07 0,03

6. Ефективност на 
приходите 0,91 0,86 0,83 -0,05 -0,03

Коефициентът на обща ликвидност (КОЛ) за периода 
2009 г. – 2010 г. е на стойност 1.32 през 2009 г. и на стойност 
1.67 през 2010 г. Бележи увеличение с 0.35 пункта. КОЛ за пери-
ода 2010 г. – 2011 г. е на стойност 1.67 през 2010 г. и на стойност 
1.88 през 2011 г. Бележи увеличение с 0.21 пункта. При опреде-
ляне на възможностите на кооперацията да се разплаща в по-
къс период от време (до 1 месец) се използва коефициентът 
за бърза ликвидност (КБЛ). Практиката доказва, че за да бъде 
ликвидна кооперацията, този коефициент следва да е мини-
мум 0.6-0.7. В случая коефициентът на бърза ликвидност има 
тенденция към увеличение за периода 2009 г. – 2010 г. с 0.38 
пункта (0.58 – 0.2 = 0.38) и се доближава до исканите от него 
граници, което се дължи на увеличението на вземанията и уве-
личението на паричните средства. за периода 2010 г.– 2011 г. 
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се отчита намаление от – 0.38 пункта (0.20 – 0.58 = – 0.38), 
което се обяснява със значителното намаление на парични-
те средства. Когато се наложи да се уреждат задълженията в 
кратък срок в следващите дни, тогава не могат да се използват 
активите, които са под формата на различни вземания, тъй 
като вероятността тези вземания да се уредят в кратък срок 
е минимална. Тогава се използва коефициентът на незабав-
на ликвидност (КНЛ). Чрез него се преценяват способностите 
на кооперацията да погаси краткосрочните си задължения с 
налични финансови средства. Изчислените стойности на този 
коефициент за анализираната кооперация за периода 2009 г. 
– 2010 г. са следните: КНЛ за 2009 г. е 0.03 – той е под допусти-
мите минимални стойности, а за 2010 г. той е 0.33 т.е. през този 
период се наблюдава увеличение на коефициента на незабавна 
ликвидност с 0.30 пункта (0.33 – 0.03 = 0.3). Коефициентът на 
незабавна ликвидност за периода 2010 г. – 2011 г. има тенден-
ция към намаление с – 0.28 пункта (0.05 – 0.33 = – 0.28). При из-
числяването на kоефициентa на абсолютна ликвидност (КАЛ) 
се извършва съпоставка между сумата на паричните средства 
в лева и валута и краткотрайните задължения. Нормално е 
този коефициент да е с най-ниски стойности спрямо другите 
коефициенти за ликвидност. Този показател през изследвания 
период 2009 г. – 2010 г. е в границите и говори за добра абсо-
лютна ликвидност. Но за периода 2010 г. – 2011 г., коефициен-
тът за абсолютна ликвидност, който показва наличието на 
паричен ресурс в кооперацията за посрещане на неотложни 
плащания е намален – от 0.33 на 0.05 и се намира значително 
под препоръчваните граници. Коефициентът за абсолютна 
ликвидност през целия изследван период е еднакъв с коефи-
циента за незабавна ликвидност, тъй като кооперацията не 
разполага с краткотрайни финансови активи. 

ефективност на разходите (ЕР). за периода 2009 г. – 2010 
година ЕР е на стойност 1,09 през 2009 година и на стойност 
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1,16 през 2010 година. Бележи увеличение с 0,07 пункта. ЕР за 
периода 2010 г. – 2011 година е на стойност 1,16 през 2010 го-
дина и на стойност 1,19 през 2011 година. Бележи увеличение с 
0,03 пункта. Коефицентът на ефективност на разходите – 1,19 
показва, че срещу 1 лв. разходи са получени 1,19 лв. приходи. 
Ефективността на разходите нараства за изследвания период, 
което се дължи на нарастване на приходите и намалението на 
разходите. 

ефективност на приходите (ЕП). Ефективността на при-
ходите за периода 2009 г. – 2010 година е на стойност 0,91 през 
2009 година и на стойност 0,86 през 2010 година. Бележи на-
маление с – 0,05 пункта. ЕП за периода 2010 г. – 2011 година 
е на стойност 0,86 през 2010 година и на стойност 0,83 през 
2011 година. Бележи намаление с – 0,03 пункта. Коефицен-
тът на ефективност на приходите – 0,83 показва, че срещу 1 
лв. приходи са направени 0,83 лв. разходи. Ефективността на 
приходите намалява за изследвания период, което се дължи 
на нарастване на приходите и намалението на разходите. 

Заключение

От направения анализ на коефициентите за ликвидност 
може да се направи изводът, че кооперацията има добра обща 
ликвидност, т.е. краткотрайните му активи превишават зна-
чително краткосрочните му задължения. Коефициентите за 
бърза и абсолютна ликвидност за 2009 г. и 2011 г., обаче, са 
значително под общоприетите норми, което свидетелства за 
незначителни вземания и липса на наличен паричен ресурс. 
Липсата на вземания може да се оцени като благоприятно, тъй 
като кооперацията съумява навреме да си събира вземанията 
от клиенти. Липсата на налични пари може да затрудни дей-
ността и да изисква ползването на кредити. Може да се пре-
поръча да се намалят запасите от готова продукция, като се 
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съпоставят евентуалните приходи от очакваните по-високи 
цени и лихвите, които биха се платили за ползвани кредити.

По отношение на показателите за ефективност, изводът е, 
че кооперацията осъществява ефективна стопанска дейност и 
е налице тенденция за повишаването им. Кооперацията може 
да увеличи масата на печалбата си като диверсифицира в по-
голяма степен дейността си – да се увеличи делът на интен-
зивните култури (зеленчукопроизводство и овощарство), за 
които през следващите години се очакват и субсидии.
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дИНАМИКА НА КРЕдИТИТЕ И 
дЕПОЗИТИТЕ НА дОМАКИНСТвАТА  

в бълГАРИя

Ирена Стефанова
Институт за икономически изследвания на БАН, 

докторант

В човешкото общество печеленето и изразходването на 
пари се е превърнало в един от най-важните начини хората да 
се свързват един с друг. за голяма част от населението в дадена 
страна спечелените пари трябва да съответстват поне на това, 
което трябва да се плати с тях. През годините, парите отразя-
ват промените в политиката на правителствата и в икономи-
ческия живот. Те също притежават и сила, която се отразява в 
областта на науката и технологиите, в религиозните и култур-
ни вярвания, в начина, по който живеем.

Днес най-практикуваният начин за получаване на пове-
че пари за кратко време е вземането на заем. Главна роля в 
този процес се изпълнява от банките, които чрез дейността си 
финансират задоволяването на потребностите за по-комфор-
тен живот и за придобиване на собствено жилище на голяма 
част от населението. Почти всички заеми се правят в пари, 
но това, от което заемателят действително се нуждае и, което 
банката действително му доставя, са не парите, а стойността 
на парите или стоките и услугите, които могат да бъдат купе-
ни с тях. Понякога получилите заем се сблъскват с проблеми 
преди да изплатят дълга си. Те могат да загубят своята работа 
и това нарушава редовните плащания по взетия от тях заем. 
В ситуации на рецесия в икономиката, това може да се случи 
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на хиляди хора, не по тяхна вина. Ако те не са в състояние 
да върнат взетия на заем капитал, банката може да придобие 
тяхното имущество и да го продаде на някой друг. В такива 
ситуации губещи се оказват не само заемополучателите, но и 
банките, които спират да получават цената на предоставения 
от тях капитал и често нямат възможност да възстановят поне 
първоначалната стойност на доставените на заем пари.

В условията на влошена икономическа среда нараства сте-
пента на несигурност в потребителите. Те все по-рядко предпри-
емат участие в нови дейности, а грижата за бита и семейството 
формират основна част от тяхното ежедневно поведение. Всичко 
това засилва стимула за спестяване на месечните доходи и отлага 
съществена част от потреблението за бъдещ период. Като резул-
тат от това нараства депозитната парична маса на населението. 

В настоящата разработка е разгледана динамиката на два 
основни парични потока в икономиката: генериране на де-
позити и формиране на кредити. Изследването е извършено 
върху информация за състоянието на кредитите и депозити-
те на домакинствата у нас по тримесечия за периода от март 
2000 г. (Q1 2012) до юни 2012 г. (Q3 2012).

В момента описаната по-горе ситуация на рецесия се 
наблюдава в България. Около десетилетие и половина след 
банковата криза през 1996-97 г. у нас, днес банковият сектор 
в страната отново търси и прилага нови ефективни мерки 
за преодоляване на високия дял на невъзвращаеми кредити, 
които бяха породени от ефектите на глобалната финансова и 
икономическа криза от 2008 г.

След въвеждане на паричния съвет през 1997 г. банковото 
законодателство в страната претърпя радикални промени, а 
банковата система прие ролята на една от централните инсти-
туции на пазарната икономика като основната ѝ задача е огра-
ничаване на асиметрията на информация в икономиката. В на-
чалото на 2000 г. страната ни започна двустранни преговори с 
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Европейската общност за присъединяване към Европейския 
съюз (ЕС). Интеграцията на българската банкова система в 
европейската банкова общност доведе до качествени промени 
в банковия мениджмънт, инвестиции на банкови технологии, 
повишаване на качеството на банковите услуги. С присъеди-
няването на България през 2007 г. към ЕС, Централната банка 
у нас стана член на Европейската система от централни банки. 

Навлизането на чуждестранен капитал в българската 
банкова система подобри управлението на приватизираните 
банки и наложи политика на въздържане от прекалена обвър-
заност с кредитополучателите и следване на принципите на 
диверсификация на кредитния риск. Постепенно се възвърна 
доверието на вложителите1. Графика 1 показва тенденция на 
нарастването на депозитите в сектор Домакинства и НТООД 
(нетърговски организации, обслужващи домакинствата) за 
периода от март 2000 (Q1 2000). до юни 2012 г. (Q2 2012). 

Графика 1

Източник: БНБ Парична статистика 2012, авторски изчисления

1 В настоящето изследване се разглеждат размера и динамиката на де-
позитите само за сектор Домакинствата и НТООД
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Ясно се откроява възходящата тенденция на депозитите в 
лева през целия изследван период. Динамиката на депозитите 
в щатски долари остава сравнително постоянна, а депозити-
те в евро нарастват с по-бърз темп в периода непосредстве-
но преди глобалната финансова и икономическа криза, която 
внесе началото на неблагоприятно икономическо развитие в 
края на 2008г2.

В края на юни 2012 г. общият размер на депозитите на 
Домакинствата и НТООД възлиза на 32 432 млн.лв (41,7% от 
БВП) ([2]). за сравнение към март 2000 г. размерът на този 
показател е малко над 3 000 млн.лв. Постепенното укрепва-
не на стабилността на банковата система позволи на банките 
да увеличат кредитирането, без това да доведе до значително 
нарастване на риска от загуби. Напредъкът в структурната ре-
форма в банковата система породи нарастване на кредитното 
търсене от домакинствата. След преструктуриране на систе-
мата банките имат ресурсите да подкрепят икономическия 
растеж, да налагат твърди бюджетни ограничения на кредито-
получателите и да контролират асиметрията в информацията. 
В началото на изследвания период до края на 2003 г. (Q4 2003) 
кредитирането се откроява с много плавно темпо на нараства-
не. Следващият период до първата половина на 2006 г. се от-
кроява с по-бърз темп в динамиката на кредитиране (граф. 2).

2 „Данните до септември 2008 г. показват, че неблагоприятните раз-
вития в световен мащаб до момента нямат ефект върху качеството на 
портфейлите и нивото на печалба на българската банкова система. Нещо 
повече, доброто развие до момента създава значителни буфери (капита-
лови и ликвидни), които ще могат да бъдат използвани през 2009 г. така, 
че потенциално забавяне на икономическия растеж в страната да не води 
до съществен натиск върху финансовата стабилност в страната“ (Реч на 
Иван Искров, управител на БНБ, пред Третата годишна среща на бизнеса 
с правителството „Финансовата криза: България в глобалната икономика“, 
София, 28 октомври 2008 г.)



23

Графика 2

Източник: БНБ Парична статистика 2012, авторски изчисления

В периода от 2006 до края на 2008 г. се откроява с още по-
бързи темпове на нарастване на кредитите на домакинства-
та. Общият размер на кредитите за Домакинства и НТООД 
възлиза на 18 091 млн. лв. (27,2% от БВП) в края на декември 
2008 г. ([2]), което е с 154,23% повече в сравнение с размера на 
кредитите в края на март 2006 г. (7 116 млн.лв.). Доказателство 
за кредитната експанзия през този период е нарастването 
на паричния мултипликатор (Граф.3), който характеризи-
ра степента на мултипликационния ефект от дейността на 
Търговските банки. Измерва се чрез съотношение на широки 
пари (М3) към резервните пари. През 2007 г. стойността на па-
ричния мултипликатор е 2,96 и е само с 0,1 по-ниска от тази 
през 2006 г. Това се дължи на по-високия темп на нарастване 
на резервните пари (ст-та на резервните пари в края на 2007 г. 
е 14 194 млн. лв, което е с 35,41% повече от ст-та една година 
по-рано, в края на 2006 тяхната ст-ст е 10 482 млн. лв). Основен 
дял от стойността на резервните пари се определя от парите в 
обръщение, т.е. от парите в домакинските бюджети. От своя 
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страна темпът на нарастване на паричния доход средно на 
домакинство проявява своята максимална стойност именно 
през 2007 г., когато паричният доход средно на домакинство 
нараства с 21,61% в сравнение с предходната година (граф. 4).

Графика 3

Източник: БНБ Аналитична отчетност, Кратък паричен отчет, 
авторски изчисления

Графика 4

Източник:Евростат и НСИ, авторски изчисления
Основен дял в паричния доход на домакинските бюджети 
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се заема от работната заплата и пенсиите3. Ето защо кредит-
ната експанзия през 2006-2008 г. бе подкрепена от нарастване 
на паричните доходи и пенсиите на населението. По данни от 
Евростат заетостта в този период също нараства. Най-висока 
стойност 64% показателят заетост достига през 2008 г., а най-
ниска 49,70% през 2001 г. Ето защо не може да се приеме, че 
растежът в средния паричен доход на домакинствата е поро-
ден от редуциране на работната сила у нас.

Бе отбелязано, че динамиката в депозитите в лева запаз-
ва възходящ тренд в периода от 2000 до първата половина на 
2012 г. (граф. 1). В годините преди финансовата и икономи-
ческа криза съотношението кредити към депозити на дома-
кинствата нараства поради по-високия темп на нарастване 
в кредитирането в сравнение с този при депозитите (граф.2). 
Показателят кредити към депозити достига максимална стой-
ност 0,84 в края на 2008 г. (Q4 2008) непосредствено преди гло-
балната криза да достигне България. През следващия период, 
от 2009 г. до сега, съотношението кредити към депозити започ-
ва да намалява, тъй като темпът на кредитиране намалява по-
бързо отколкото нараства темпа на изменение при депозитите. 

Причини за по-бързо нарастване на спестяванията на до-
макинствата у нас са наличието на несигурност на вложенията 
в инвестиции поради влошената безнес-среда и нарастващата 
инфлация. Домакинствата ограничават своето потребление за 
скъпи дълготрайни стоки, както и заради спестяване за жили-
ще. Потребителите спестяват, за да могат да си позволят стоки 
и услуги в сферата на здравеопазването и образованието, кои-
то цени непрекъснато нарастват в последните години.

Несигурността в икономическата среда поражда също 

3 В Други приходи от граф.4 се съдържат всички останали елементи от 
формиране на паричния доход: извън работна заплата; от предприемачество; 
от собственост; обезщетения за безработица; семейни добавки за деца; други 
социални помощи; от домашно стопанство; от продажба на имущество.
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и въздържаност при теглене на кредити от потребителите. 
Спадът в темпа на кредитиране се обуславя и от все по-висо-
ките изисквания към платежоспособността на кредитоиска-
телите от страна на банкити. Лихвените проценти по бизнес 
кредитите не стимулират фирмите да заемат средства, които 
да инвестират в стопанска дейност. Липсата на инвестиции 
поражда проблеми в дейността на фирмите, които прибягват 
до закриване на все повече работни места, което води до обе-
дняване на все по-голяма част от домакинствата.

Глобалната криза достига България в началото на 2009 г. 
чрез каналите за международна търговия. По данни от 
Евростат България се нарежда сред най-бързоразвиващите се 
страни в региона до третото тримесечие на 2008 г. Кредитната 
експанзия в края на 2008 г. значително се забавя, отчасти като 
резултат от по-строгите външни условия за финансиране, 
както и от по-предпазливите действия, които предприемат 
банките у нас в процеса на кредитиране на домакинствата. 
Динамиката на работната заплата в края на 2008 г. и след това 
запазва възходяща тенденция, но вече с много по-малки тем-
пове на растеж от преди кризата. От 2009 г. заетостта промени 
своята тенденция от преди кризата и започна да отчита спа-
дове в своята динамика (граф.4). След най-високата стойност 
от 64% през 2008 г., процентът на заетост започна плавно да се 
понижава през следващите години: 62,2% за 2009 г., 59,7% през 
2010 г. и 58,5% за 2011 г. 

Кредитната експанзия преди кризата доведе освен до на-
растване на доходите на кредиторите, също така и до увелича-
ване на броя на просрочените кредити – кредити, които не са 
възстановени напълно поради наличие на проблеми от страна 
на длъжниците при тяхното изплащане. Графики 5 и 6 показ-
ват възходяща тенденция в дела на лошите и преструктури-
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рани4 кредити, както в сегмента жилищните кредити, така и 
при потребителски, в годините след началото на финансовата 
криза:

Графика 5 Графика 6

  

Източник: БНБ Парична статистика 2012, авторски изчисления

Делът на общата сума на кредити с матуритет над 1 до 5 
години постепенно намалява и в двата сегмента, докато сума-
та на тези със срок на погасяване над 5 г. заема все по-голяма 
част. При потребителските кредити, делът на лошите и пре-
структурирани кредити от общия размер на кредитите в този 
сегмент достига 18,81% към юни 2012, а при жилищните кре-
дити – 20,46%. за сравнение към декември 2008 тези стойно-
сти са съответно 4,69% при потребителските кредити и 2,44% 
при жилищните кредити. 

4 Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредит-
ни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции 
(чл.  10), загуба (чл.  11) и преструктурирани експозиции, съгласно чл. 13 
(независимо към коя класификационна група са отнесени) по смисъла на 
Наредба 9 на БНБ от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на риско-
вите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за 
кредитен риск. Сериите за показателя преди март 2009 г. включват данни за 
следните експозиции: нередовни, необслужвани и преструктурирани, кла-
сифицирани съгласно изискванията на Наредба 9, действащи до този месец.
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Като обобщение трябва да се посочи, че нарастващата 
безработица в комбинация с по-високите цени на храните и 
горивата формира все по-силна тенденция на свиване на по-
треблението на домакинствата. заедно с намаляващото по-
требление на стоки и услуги, намаляват и потребителските 
кредити. Домакинствата остават предпазливи по отношение 
и на жилищните заеми. В ситуации на затруднено финаносо-
во положение, домакинствата редуцират първо разходите за 
забавления, почивка и пътувания. Следваща стъпка, която се 
преосмисля в условията на свит бюджет на домакинствата, е 
лишаването от услуги в областта на застраховките и образо-
ванието.

Очакванията на потребителите във връзка с икономиче-
ската обстановка остават песимистични и това оказва вли-
яние върху тяхното финансово поведение. Домакинствата 
предпочитат депозитите като форма на спестяване, тъй като 
те са безрисков финансов инструмент. От кредитните проду-
кти най-предпочитани са кредитните и стоковите карти, тъй 
като за този вид продукт, банките прилагат най-слаби изиск-
вания към финансовите възможности на домакинствата.

Постигането на икономически растеж в условията на стаг-
нация е тясно обвързано с активна намеса на държавата, там 
където има най-голяма несигурност в икономическата среда. 
Необходимо е внедряване на технологични новости, активно 
повишаване на квалификацията на трудовия ресурс, както и 
развитие на икономиката в направления, които имат своите 
специфични предимства, породени от конкретните географ-
ски условия. 
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АНАлИЗ НА ПОТРЕбИТЕлСКИТЕ 
ПАЗАРИ И ПОвЕдЕНИЕТО  

НА КуПувАЧИТЕ

Лъчезар Иванов, 
студент в НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново 

научен ръководител: доц. д-р Ваня Банабакова

Целта на маркетинга е да отговори на нуждите и желани-
ята на целевия купувач и да ги задоволи. Специализираната 
област „Поведение на купувача“ изучава как отделните хора, 
групи и организации избират, купуват, използват и се осво-
бождават от стоки, услуги, идеи или преживявания, за да задо-
волят своите нужди и желания. Не е лесно, обаче да се разбере 
поведението на купувачите, защото те могат да казват едно, а 
да правят друго. Възможно е те да не осъзнават по-дълбоката 
си мотивация, а могат да реагират на различни влияния и да 
променят мнението си в последния момент.

Въпреки това всички специалисти по маркетинг могат да 
спечелят, ако разберат как и защо купува потребителя. На-
пример, специалистите на Whirlpool посещават домовете на 
хората, наблюдават как използват електроуредите и разгова-
рят с членове на домакинствата. В Whirlpool разбират, че при 
работещите семейства не само жените се занимават с прането. 
След като установяват това, инженерите на компанията раз-
работват цветни бутони за управление на автоматични перал-
ни, за да улеснят използването им от децата и мъжете.

На практика неразбирането на мотивацията на потреби-
теля, на нуждите и предпочитанията му може да доведе до се-
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риозни грешки. Това се получава, когато Kodak пусна своята 
камера „Адванта“ – един скъпоструващ провал. Компанията 
гордо я предлагаше като висококачествен продукт, но на па-
зара доминираха навлезлите в средна възраст хора, родени по 
време на бума на раждаемостта. А на средна възраст модни-
те нови технологии обикновено губят привлекателността си, 
простотата измества сложността в предпочитанията, в резул-
тат на което продажбите на „Адванта“ не направиха бум.

Подобни примери показват защо успелите специалисти по 
маркетинг използват еднакво енергично и научни и интуитив-
ни подходи, за да проучат клиентите и да намерят ключа при 
разработването на нови продукти, на нови характеристики на 
продукта, при ценообразуването, при каналите за продажба, 
при посланията и при други елементи на маркетинговия микс. 

Целта на настоящата разработка е да изследват основните 
фактори, влияещи върху потребителското поведение и да се 
разклият особеностите на процеса на вземане на решение за 
покупка.

1. Фактори, влияещи върху потребителското 
поведение

Върху поведението на купувача и начина му на пазаруване 
влияят следните фактори: културни, социални, лични и пси-
хологически.1

Особено важно влияние върху поведението на купувача 
оказват културната, субкултурната и класовата му принад-
лежност. Културата е най-важната определяща величина на 
желанията и поведението на човека. Едно растящо в САЩ дете 
е изложено на следните ценностни влияния с широк спектър: 

1 Котлър, Ф. Управление на маркетинга. Изд. Класика и стил. С. 2005. 
с. 166-182.
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постижения и успех, дейност, ефективност и практичност, 
напредък, материален комфорт, индивидуализъм, свобода, 
външен комфорт, хуманитаризъм и младеене. Всяка култура 
се състои от по – малки субкултури, които придават на члено-
вете ѝ по-специфична идентичност. Субкултурите включват 
националности, религии, расови групи и географски региони. 
Множеството субкултури формират важни пазарни сегменти, 
които карат специалистите по маркетинг да подготвят про-
дуктите и маркетинговите си програми, съобразно техните 
нужди. Латиносите например, най – бързо разрастващата се 
субкултура в САЩ са специална мишена на веригата от ма-
газини със седалище в Далас Carnival Food Stores и на редица 
други търговци. Далас е един от десетте най-големи градове 
в САЩ с преобладаващо латинонаселение и когато веригата 
използва промоции на испански език, клиентите ѝ реагират 
по-добре. Специалистите по маркетинг в САЩ са се насочили 
и към друга субкултурна група – тази на афроамериканците, 
защото те притежават солидната покупателна способност от 
500 милиарда USD. Hallmark например създадоха линията от 
800 поздравителни картички „Махагон“ специално за афроа-
мериканците. Същото важи и за възрастовите субкултури: 75-
те на сто от американците на пазара над 50-годишна възраст 
са специална мишена на фирми като Pfizer, които излъчват 
реклами за това, как лекарствата им помагат на възрастните 
хора да живеят пълноценно.

Социалните класи са относително хомогенни и трайни 
групи в обществото. Подредбата им е йерархична и членовете 
им споделят сходни възгледи, интереси и поведение. В соци-
алните класи се отразяват доходите, както и местоработата, 
образованието и други индикатори. Принадлежащите към да-
дена класова група имат склонността да реагират по-хомоген-
но, отколко представителите на различни групи. Освен това 
хората, принадлежащи към дадена култура, са склонни да 
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имат чувството на превъзходство или на малоценност спрямо 
други социални класи.. Класата се определя по-скоро от група 
променливи величини, отколкото от единствена непроменли-
ва величина. И все пак в продължението на живота си отдел-
ните хора могат да преминават от една група в друга – нагоре 
или надолу.

Личната работа, доходът и образованието определят со-
циалното положение. Фирмите използват социалните класи 
като основа за идентифициране и достигане до определен па-
зарен сегмент.2 

Тъй като социалните класи често предявяват предпочита-
нията си към даден продукт или марка, някои специалисти по 
маркетинг насочват усилията си към дадена класа. Например 
Neiman Marcus са се съсредоточили върху по–висшите кла-
си като продават висококачествена стока в модни магазини, 
предлагащи множество индивидуализирани услуги специал-
но за своите клиенти. 

Освен от културните фактори поведението на купувача се 
влияе и от редица социални фактори като групата на влияние, 
семейството и различните социални роли и статуси. Групи-
те на влияние се състоят от всички групи, които въздействат 
пряко (лице в лице) или непряко върху отношението или по-
ведението на даден човек. Групите, които имат пряко влияние 
върху даден човек се наричат членски групи. Някои от пър-
вичните членски групи са семейството, приятелите, съседите 
и колегите, с които хората общуват сравнително продължи-
телно и неформално. Вторичните групи като професионални-
те или профсъюзните са склонни към по формални отноше-
ния и изискват по-малко продължително общуване. Групите 
на влияние подлагат хората на нови поведенчески модели и 

2 Банабакова, В. и кол. Маркетинг. ИЦ при НВУ, Велико Търново. 2004. 
с. 115.
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начини на живот, на въздействащи отношения и самооценка 
и създават натиск за съобразяване, който може да се отрази 
върху избора на даден продукт и марка. 

Хората се влияят и от групи, към които не принадлежат. 
Аспирационните групи са онези, към които хората се надяват 
да се присъединят, а разграничителните групи са онези, чиито 
ценности или поведение човек отхвърля.

Семейството е най-важната „организация-купувач“ в 
обществото и затова е много изследвано. Семейната ориен-
тация се основава на родителите на даден човек и тяхното 
поколение. От родителите си той придобива ориентация за 
религията, политиката и икономиката, както и чувствата на 
лична амбиция, на самоуважение и на обич. По-пряко влия-
ние върху всекидневното поведение на възрастните купувачи 
има потомственото семейство – иначе казано, състоящо се от 
съпруга (съпругата) и децата. Специалистите по маркетинг 
се интересуват от относителното влияние на съпруга, на съ-
пругата и на децата при покупките на множество продукти и 
услуги. Тези роли се различават много при различните култу-
ри и класи. Американците от виетнамски произход например 
са по-склонни да се придържат към модел, при който мъжът 
взема решенията за големите покупки. В наши дни моделите 
на пазаруване на домакинството се променят – родените през 
бума на раждаемостта пазаруват продукти, които преди това 
се купуваха предимно от единия или другия. Поради това спе-
циалистите, които маркетират даден продукт трябва да започ-
нат да мислят и за другия, а не само за традиционния купувач.

Всеки човек участва в множество групи – семейство, клу-
бове или организации. Позицията му във всяка група може 
да бъде определена, посредством ролята и статуса му в нея. 
Ролята се състои от дейностите, които се очаква да изпълни. 
Всяка роля съдържа в себе си статус. Един съдия от Върхов-
ния съд има по-голям статус от мениджъра по продажбите, 
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а мениджърът има по-голям статус от административния по-
мощник. Най-общо казано, хората избират продукти, които 
отговарят на тяхната роля и статус в обществото. Така пре-
зидентът на компанията често шофира мерцедес, носи скъпи 
костюми и пие скоч „ Чивас регал“. 

Културните и социалните са два от четирите основни фак-
тора, които влияят върху поведението на купувача. Третият 
фактор е личностната характеристика, която включва въз-
раст, етап от жизнения цикъл, професия, икономически усло-
вия, начин на живот, индивидуалност и самомнение.

В продължение на целия си живот хората купуват раз-
лични продукти и услуги. В първите си години ядат бебешки 
храни, после – при израстването си и зрялата си възраст – ма-
совите храни, а в по-късни години спазват специални диети. 
Вкусовете при облеклото, обзавеждането и прекарването на 
отпуска също варират с възрастта, поради което „умните“ 
специалисти по маркетинг винаги проявяват внимание към 
нейното влияние.

По подобен начин потреблението се формира от семей-
ния жизнен цикъл. Традиционният жизнен цикъл включва 
етапите на израстване и съзряване, преминаване през неза-
висимостта от родителите и женитбата, отглеждането на де-
цата, годините на пусто („кукувиче“) семейно гнездо, пенси-
онирането и последващите години до края на живота. Спе-
циалистите по маркетинг често избират дадена група от този 
традиционен жизнен цикъл като своя „мишена“. Но въпреки 
това домакинствата не винаги се основават на семейството – 
съществуват домакинства на самотни хора или домакинства 
на съжителстващи, но неженени хора.

Работата също влияе върху моделите на потребление. Ра-
ботникът със „синя якичка“ ще си купи работни дрехи и го-
тов обяд, докато президентът на компанията ще купува скъпи 
костюми и членство в местния кънтри клуб. Поради тази при-
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чина специалистите по маркетинг трябва да определят онези 
професионални групи, които са най-заинтересовани от техни-
те продукти и услуги и да помислят за специализиране на про-
дуктите си за дадена професия. Производителите на софтуер 
например разработиха специални програми за юристи, лека-
ри и други професионални групи.

Освен това изборът на продукт е силно повлиян от иконо-
мическите условия, пряко свързани с потребителя: доходи за 
пазаруване (модели на равнище, устойчивост и време), спестя-
вания и активи (включително ликвидния процент от тях), за-
дължения, кредитна сила и отношение към харченето или спес-
тяването. По този начин продавачите на чувствителни спрямо 
доходите стоки трябва да следят тенденциите в доходите, спес-
тяванията и лихвените проценти. Ако се задава рецесия, те мо-
гат да препроектират, да преместят и да преоценят продуктите 
си, за да предложат по-голяма стойност на целевите клиенти.

Възможно е хора от една и съща субкултура, социална кла-
са и професия да водят на практика различен начин на живот. 
Начинът на живот е моделът на живеене на дадена личност в 
света по отношение на дейностите, интересите и мненията му. 
Начинът на живот създава портрет на „цялостната личност“ 
във взаймодеиствието ѝ с обкръжаващата я среда.

Стилът на живот отразява собствената концепция на по-
требителя, представляваща начина, по който хората гледат на 
себе си и искат другите да гледат на тях.3

Успешните специалисти по маркетинг търсят връзката 
между своите продукти и групите по критерия начин на жи-
вот. Например производителят на компютри може да открие, 
че повечето купувачи на компютри са амбициозни хора. След 
това вече марката може да се насочи така, че да съответства на 
начина им на живот.

3 Банабакова, В. и кол. Цит. съч. с. 111.
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Психографията е наука за измерване и категоризиране на 
начина на живот на потребителите. Една от най-популярните 
класификации, базирана на психографски измервания е рам-
ката International’s Value and Lifestyles (VALS). Системата VALS 
2 класифицира всички пълнолетни американци в осем групи 
въз основа на психологическите качества, извлечени от отго-
вори на демографски, лични и поведенчески въпроси, вклю-
чително и за използването на интернет. 

В тази насока се очертават следните групи: реализатори; 
задоволени; амбициозни; изживяващи; вярващи; стремящи 
се;„производители“; борещи се. 

Независимо, че психографията е валидна и ценена мето-
дология за мнозина специалисти по маркетинг социолозите 
са на мнение, че по – старите инструменти за предсказване на 
поведението на потребителите не винаги са приложими към 
използването на интернет или он-лайн услугите и покупките 
на високотехнологични продукти. В резултат на това изследо-
вателите създават нови проучвателни методи за сегментира-
не на потребителите, основаващи се на типовете технологии. 
Системата Forrester Research Technographics сегментира потре-
бителите според мотивацията, желанието и способността им 
да инвестират в технологиите; системата SRI’s iVALIS сегмен-
тира потребителите въз основа на използването на Интернет.

Схемите на сегментация по начина на живот варират много. 
Лондонската фирма McCann-Erickson например определи след-
ните видове британски начини на живот: авангардисти (заинте-
ресовани от промяната); авторитети (традиционалисти); хамеле-
они (следващи тълпата) и лунатици (самодоволни неудачници). 
Рекламната агенция D’Arcy, Masius, Benton & Bowlers определи 
следните сегменти за руските потребители: „купци“ (търговци), 
„казаци“ и „ руски души“ (пасивни, боящи се да изберат). 

Всеки човек притежава своя индивидуалност, която влияе 
върху поведението му на купуване. Индивидуалността се със-
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тои от отличимите психологически черти, които водят до срав-
нително последователни и трайни реакции спрямо обкръжа-
ващата среда. Индивидуалността обикновено се описва, чрез 
такива черти като самоувереност, доминиране, автономност, 
уважение, социалност, самозащита и приспособимост.

Самомнението (или самооценката) е свързано с индиви-
дуалността. Специалистите по маркетинг често се опитват да 
разработят такъв имидж на марките, които да пасват на са-
момнението на целевия им пазар. 

Психологическите фактори оказват четвъртото основно 
влияние върху поведението на потребителя (след културните, 
социалните и индивидуалните). Изборът при покупка се вли-
яе от следните психологически фактори: мотивация, възприя-
тие, учене, убеждения и отношения.

Мотивацията е следващия важен психологически фактор. 
Всеки човек има сериозни нужди по всяко време. Някои от тях 
са биогенни – произтичат от физиологичното състояние на на-
прежение като глад, жажда, дискомфорт. Други нужди са пси-
хогенни – те произтичат от психологически напрежения като 
нуждата от признание, от уважение или от принадлежност (към 
нещо или някого). Мотивът е нужда, която е достатъчно при-
тискащо обстоятелство, принуждаващо даден човек да реагира.

Психологически фактор е и възприятието. Мотивираният 
човек е готов за действие, но как всъщност ще действа, зависи 
от това как ще възприеме ситуацията. Възприятието е процес, 
чрез който индивидът избира, организира и интерпретира 
входящата информация, за да създаде смислена картина за 
света. Възприятието зависи не само от физическите стимули, 
но и от връзката им със заобикалящата среда и от особености-
те на самия индивид.

Следващият важен психологически фактор е ученето. Ко-
гато хората действат, те се учат. Ученето включва промяна в 
поведението на индивида, предизвикана от опита. Теоретици-
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те смятат, че ученето се осъществява чрез взаимодействието 
на възбуди, стимули, настроения, реакции и подсилване. Въз-
будата е силен вътрешен стимул, който тласка към действие. 
Настроенията са второстепенни стимули, които предопреде-
лят кога, къде и как реагира даден човек.

Да предположим, че клиента купува компютър IBM. Ако 
преживяването му е положително, неговата реакция към ком-
пютрите и към IBM ще бъде подсилена в положителен аспект. 
По – късно, когато клиентът реши да купите принтер, може да 
допусне, че щом IBM произвежда добри компютри, ще прави 
и добри принтери.

значение имат и факторите убеждения и отношения. Чрез 
извършването на дейност и ученето хората придобиват убеж-
дения и отношения, които на свой ред влияят върху поведени-
ето им на пазаруване. Убеждението е определяща мисъл, коя-
то човек има за нещо. Особенно важен за търговците, дейст-
ващи в глобален мащаб, е фактът, че купувачите често имат 
различни убеждения за марките или продуктите в зависимост 
от това къде са произведени. Резултатите от някои изследва-
ния сочат, че въздействието на страната производителка ва-
рира при различните типове продукти. Потребителите искат 
да узнаят къде е произведен автомобилът, но не се интересу-
ват откъде идва смазочното масло например.

2. Процес на вземане на решения за покупка

Важен обект на анализ е и процеса на вземане на решение 
за покупка. Специалистите по маркетинг трябва да отидат от-
въд различните влияния върху купувачите и да вникнат дъл-
боко в това, как всъщност потребителите вземат решения за 
покупките си. В частност, те трябва да определят кой взема 
решението за покупка, видовете решения и етапите в процеса 
на пазаруване.
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Необходимо е да се разграничат ролите, които купувачите 
играят в процеса на вземане на решение за покупка и в са-
мото купуване. Специалистите по маркетинг могат лесно да 
определят типичния купувач на множество продукти. В Съ-
единените щати мъжете обикновено избират бръснарските 
си принадлежности, а жените – чорапогащниците си. И все 
пак специалистите трябва да внимават, защото ролите могат 
да се променят. След като британският химически гигант ICI 
откри, че жените вземат 60 на сто от решенията за марката на 
боите, необходими за домакинството, той започна да рекла-
мира марката „Делукс“ на жените. 

Могат да се определят пет роли, които хората играят във 
вземането на решения за покупка. Инициаторът първи пред-
лага идеята да се купи даден продукт или услуга. влияещият 
е личността, чийто възглед или съвет влияе върху решението. 
Решаващият на практика решава дали се купува, какво да се 
купува, как да се купува или откъде да се купува. Купуващият 
извършва същинската покупка, докато потребителят консу-
мира или използва продукта или услугата

Процесът на вземане на решение за покупка е свързан с 
анализ на поведението при пазаруване. Различни са решени-
ята, свързани с покупка на четка за зъби, тенис ракета, пер-
сонален компютър или нов автомобил. Като цяло сложните 
покупки изискват повече обмисляне и повече участници. В 
резултат на това можем да разграничим следните видове по-
ведение:

•	 Сложно	поведение	на	пазаруване	се	прилага	при	проду-
кти с висока степен на (лично) участие като персонал-
ните компютри. При тези продукти купувачите може и 
да не са наясно какви технически характеристики тряб-
ва да обсъдят и затова правят проучване.

•	 Поведение	 на	 пазаруване,	 намаляващо	 разочаровани-
ето се прилага към продукти с висока степен на учас-
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тие като например килимите. Килимите са скъпи и на 
практика сами говорят за себе си, ала купувачът може 
да прецени, че всички килими в даден ценови обхват са 
еднакви.

•	 Обичайно	поведение	на	пазаруване	се	прилага	при	про-
дукти с ниска степен на участие, например – готварска 
сол. Потребителите продължават по навик да купуват 
една и съща марка не толкова от лоялност към нея, а 
защото са пасивни реципиенти на информацията, полу-
чавана от рекламата.

•	 Поведение	на	търсене	на	разнообразие	се	прилага	към	
продукти с малка степен на участие като курабиите. В 
тази категория потребителите често сменят марките, за-
щото искат по-голямо разнообразие.

Освен, че трябва да изучават ролите и поведението при 
пазаруването, далновидните компании извършват проучва-
ния и на процеса на вземане на решения в своята продуктова 
категория. Те питат потребителите кога за първи път са се за-
познали с продуктовата категория и марките, какви са убеж-
денията им за марките, доколко са обвързани с продукта, как 
правят избора си на марка и доколко са доволни след покуп-
ката. Процесът на вземане на решение за покупка преминава 
през следните етапи:4

Етап 1: Определяне на проблема. Процесът на пазарува-
не започва от момента, в който потребителят определи даден 
проблем или нужда. Тази нужда може да бъде задействана от 
вътрешни стимули (като чувство за глад или жажда) или от 
външни (като зърването на реклама) стимули, а след това да 
се превърне и във възбуда.

Етап 2: Търсене на информация. Възбуденият потреби-
тел, който е определил проблема, ще бъде склонен да потърси 

4 Котлър, Ф. Цит. съч. с. 183-193.
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повече информация. Могат да се разграничат два вида възбу-
да. При по-мекия вариант на търсене – състояние на повише-
но внимание, човек става просто по-възприемчив към инфор-
мацията за даден продукт. При равнището активно търсене на 
информация – той сърфира в интернет, разговаря с приятели, 
посещава магазини, за да научи повече за продукта. 

Етап 3: Оценка на алтернативите. След като потребителят 
е извършил информационно проучване, той прави преценка 
на фирмения продукт и конкуриращите марки. В процесса на 
оценяване на алтернативите потребителят си изгражда реди-
ца убеждения за марките, при които всяка марка изпъква с 
дадено свойство. 

Етап 4: Решение за покупката. До каква степен мнението 
на друг човек намалява предпочитанията към дадена възмож-
ност зависи от два фактора: на първо място, силата на нега-
тивното отношение на другия към предпочетената от потре-
бителя възможност и на второ място, доколко потребителят е 
мотивиран да се съобрази с желанията на другите.

Етап 5: Поведение след покупката. Удовлетворението на 
купувача от покупката е функция на близостта между очак-
ванията му и възприетото функциониране на продукта. Ако 
функционирането му не отговори на очакванията, потреби-
телят е разочарован; ако отговори, той е удовлетворен; ако 
надхвърли очакванията му, той е възхитен. По-вероятно е 
удовлетворените потребители да купят продукта отново. Това 
се потвърждава от данните за избора на автомобилна марка, 
които показват високо съотношение между удовлетворението 
от купената последна марка и намерението да се купи отново 
от нея. Едно изследване показва, че 75 на сто от купилите То-
йота са много доволни от нея и имат намерение да купят отно-
во от същата марка; 35 на сто са доволни от Шевролет и пак 35 
на сто възнамеряват да повторят с тази марка. Специалистите 
по маркетинг трябва също така да следят как купувачите из-
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ползват продукта след покупката и как (в крайна сметка) се 
освобождават от него. 

в заключение можем да обобщим, че преди да разработят 
своите маркетингови планове специалистите по маркетинг 
трябва да използват, както строги научни методи, така и ин-
туитивни методи, за да изучат поведението на потребителя, в 
следните направления: фактора, влияещи върху поведението 
при купуване и процес на вземане на решение за покупка. за-
дача на специалистите по маркетинг е да разбере поведението 
на купувача на всеки етап от процеса на вземане на решение 
за покупка и на какви влияния той е подложен. Това е основ-
ната причина далновидните компании да се стремят да осигу-
рят удовлетворение на потребителя на всеки етап от процеса 
на купуване.
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ЕлЕКТРОННА ТъРГОвИя,  
ЧРЕЗ ФОРЕКС

Неда Златева, Никол Златева
курсанти в НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново

Научен ръководител: доц. д-р Ваня Банабакова

увод

Електронната търговия е термин, който включва всички 
методи за използване на компютърните технологии от компа-
нии и отделни лица при осъществяване на търговска дейност. 
Новите електронни технологии все повече улесняват между-
народната търговия и способстват за непрекъснато разширя-
ване на връзките между отделните производители, търговски 
посредници и потребители.1

Електронните технологии усъвършенстват много аспекти 
на бизнеса, който се занимава с производство, продажби, по-
купки и обучение. Те значително опростяват традиционната 
търговска практика и я правят по-продуктивна, по-евтина, 
по-бърза и по-ефективна. Като основни предимства на е-биз-
неса се очертават ¹:

•	 Глобална достъпност на продажбите. Бизнес компани-
ите могат да увеличат броя на своите клиенти и дори да 
увеличат броя на предлаганите продукти.

•	 По-добри бизнес контакти. Компаниите, които търгу-
ват помежду си могат да установят по-сериозни кон-
такти.

1 Амор, Д. Революцията на Е-бизнеса. С. 2010. с. 7.
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•	 безплатни мостри. Чрез web могат да се доставят по-
бързо и по-лесно безплатни мостри на различни видове 
предлагани продукти.

•	 Намалени разходи. Компаниите могат да намаляват 
разходите за предлаганите от тях продукти, чрез дина-
мично определяне на продажните цени.

•	 Проблеми с доставката. Чрез Интернет се намаляват про-
блемите, свързани с транспортирането на продуктите.

•	 време за достигане на пазара. Времето за достигане на 
даден продукт до пазара се намалява и в същото време 
се получава по-бърза реакция на променящите се изи-
сквания на клиентите.

•	 лоялност на клиентите. Увеличена лоялност от страна 
на клиентите и по-качествени услуги, чрез по-лесен дос-
тъп до най-актуалната информация.

Електронната търговия опосредства и действията на бор-
совите пазари, като едно от нововъведенията е търговията на 
валутните пазари, чрез Форекс. Пазарът на валути Форекс е 
един от най-известните международни пазари.

Целта на настоящата разработка е да разкрие особености-
те на електронната търговия, чрез Форекс, да открои неговите 
предимства и да изследва стратегиите за търгуване.

1. Международен валутен пазар (Форекс)
Първоначалната представа на хората за пазар включва 

мястото, където се събират купувачи и продавачи, за да раз-
менят своите стоки. Икономистите влагат ново съдържание 
в понятието пазар, което се отнася до група купувачи и про-
давачи, които преговарят за даден продукт или група от про-
дукти. Маркетингът, обаче определя продавачите като индус-
трия, а купувачите като пазар.2

2 Банабакова, В. Маркетинг. Изд. Фабер. Велико Търново. 2009. с. 13.
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От своя страна, историята на международния валутен па-
зар води началото си от самото създаване на парите. Възник-
ването на парите се дължи на необходимостта от използване 
на универсално средство за извършване на стоково обръще-
ние. Най-старите сведения за парите са от преди 4500 години 
в Месопотамия. Доста по-късно и хартиените пари намират 
своето приложение.

Възникването на международния валутен пазар се по-
ражда от желанието на множество фирми и държави да из-
вършват международна търговска дейност. Международни-
ят валутен пазар съществува във вида, в който го познаваме 
днес от 70-те години на миналия век, когато се преминава от 
фиксирани курсове към системата на плаващи, обменни ва-
лутни курсове. По този начин се дава възможност на хиляди 
индивидуални инвеститори и компании да извличат печалба 
от променящите се валутни курсове. Думата Forex произлиза 
от (Foreign Exchange Market) и е прието с нея да се назовава 
международния валутен пазар.

Този пазар е възможно най-ликвидния пазар в света. 
Това означава, че във всеки един момент, когато някой иска 
да купи определена валута се намира друг, който в същия мо-
мент продава. В много редки случаи е възможно да се получи 
ценови гап. Това става, когато в даден момент на пазара няма 
участници, които да искат да сключат сделка на дадена цена 
и цената рязко скача в дадена посока. Поради рядкостта на 
това правило, то може да бъде причислено към изключенията. 
Обикновено във всеки един момент има хиляди играчи, които 
сключват сделки на пазара.

Транзакциите на Форекс пазара могат да бъдат: 
Спот-курс (SPOt). Това е валутният курс, установен в 

момента на сключване на сделката, при условия на обмяна на 
валутите между банките контрагенти на втория работен ден 
от деня на сключване на сделката. Датата на фактическото 
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прехвърляне на средствата по сметките на контрагентите се 
нарича вальор (value date). Датата на вальора може да бъде 3:

•	 В	деня	на	сключване	на	сделката	–	Today	(Tod).
•	 На	следващия	работен	ден	–	Tommorrow	(Тom).
•	 На	 втория	 работен	 ден	 след	 сключване	 на	 сделката	 –	

Spot.
Повечето сделки, които се сключват на пазара Форекс са с 

вальор Spot. Всички сделки, които са с дата на вальора до два 
работни дни се наричат още касови конверсионни операции. 
Спот търговията на валутния пазар предлага възможности за 
постигане на добро съотношение между очаквана печалба и 
загуба. Това е възможно благодарение на следните характе-
ристики на Форекс пазара:

•	 Ликвидност. Тук могат да се реализират поръчки, които 
друг пазар трудно може да абсорбира, без да бъде ока-
зано съществено влияние на цените. Въпреки че сред-
нодневният обем е намалял от 1,5 трилиона долара до 
1,3 трилиона долара след въвеждането на еврото, никой 
пазар не може да се похвали с такова постижение.

•	 Постоянен достъп. Това е едно от най-големите пре-
димства на валутния пазар. Търговията се извършва без 
прекъсване 24 часа в денонощието.

•	 Гъвкави правила за сетълмент. за разлика от организи-
раните борсови пазари тук може да се отварят позиции 
за различен срок от време, като затварянето им може да 
бъде направено бързо и лесно.

•	 Тренд. При движението на валутите ясно се различа-
ват трендове и конфигурации. Това улеснява анализа и 
позволява намаляване на риска, чрез диверсифициране 
между различни валутни съотношения.

3 Даражанов, Анг., В. Банов, М. Козаров. 100% Forex. Учим и печелим 
заедно, ИК „Сиела“, С., 2011. 
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Друг вид транзакции на Форекс пазара са: 
Форуърд-курс (FOrWArD). Това е показател, който по-

казва каква стойност ще има валутата след определен момент 
от време. Стандартните периоди са 1, 3, 6 и 12 месеца.

Валутните търговци базират своите решения основно на 
технически и фундаментални фактори. Техническите търго-
вци използват при вземане на решения графики, тренд линии, 
нива на подкрепа и съпротива, ценови конфигурации и инди-
катори. Тези, които ползват фундаментален анализ, разчитат 
на интерпретирането на голям обем икономическа информа-
ция, включваща новини, правителствени доклади, изявления, 
решения на централните банки и дори слухове. Основните 
макроикономически показатели, влияещи върху движения-
та ма валутите са платежния баланс, инфлацията, лихвените 
проценти, безработицата и брутният вътрешен продукт.

Най-големи ценови движения се получават след неочак-
вани събития. Те могат да варират от внезапно повишаване 
на лихвите от централната банка до резултат от президентски 
избори в голяма страна или дори началото на военни дейст-
вия. Въпреки това, по-често очакванията за дадено събитие 
оказват по-голямо влияние на пазара, отколкото самото съби-
тие. Така е възникнала и максимата Купи слуха, продай факта!

През последните години действията на валутните мени-
джъри на инвестиционните фондове са едни от главните дви-
жещи сили на пазара и особено на краткосрочните колебания 
на валутните курсове. Решенията на тези мениджъри са ба-
зирани предимно на технически анализ и затова понякога се 
наблюдават реакции на пазара, които не са адекватни на фун-
даменталните фактори. значението на фондовете се увелича-
ва особено, когато се доближат до важни нива на подкрепа 
или съпротива. Тогава поведението на пазара става по-техни-
чески ориентирано и реакциите на повечето мениджъри на 
фондовете са подобни и предсказуеми. Тъй като значителни 
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парични фондове се инвестират по еднакъв начин, може да 
се наблюдават големи ценови движения. Ако добре се проу-
чат такива повтаряеми ситуации, може да се извлекат добри 
печалби. Например, важно ниво на съпротива или подкрепа 
рядко бива пробивано при първото тестване. При публику-
ване на важна новина, ако няма сериозна изненада пазарът 
обикновено първо тества важно ниво в обратна посока и след 
това тръгва в посока на тренда.

Едно от преимуществата на валутния пазар през послед-
ните години е възможността с малки суми – гаранционен де-
позит (маржин), да се откриват по-големи позиции, т.нар. ли-
въридж. Това позволява на все повече хора да играят на този 
пазар без да рискуват съществени средства.

Въвеждането на онлайн търговията поставя началото на 
нова ера в развитието на международния валутен пазар. Бро-
ят на Форекс сметките се е увеличил от 1,5 милиона долара 
през 1977 г. на над 6 милиона долара в началото на новия век. 
В днешни дни нови фирми се конкурират все по-успешно с 
финансови институции с многогодишна история. Победител 
е разбира се, крайния потребител, който си открива сметка и 
търгува при все по-добри условия с много по-удобни за из-
ползване онлайн платформи. Разходите за откриване и закри-
ване на позиции са значително намалени, а към платформите 
има приложения за технически анализ и новини. Възникване-
то и развитието на компаниите за търговия по Интернет пра-
ви валутния пазар достъпен и за малките инвеститори. Това 
развитие на Форекс пазара е благоприятно, както за спекулан-
тите, така и за финансовите мениджъри на корпорациите же-
лаещи да се застраховат срещу валутния риск.

Предимствата на онлайн търговията с валути стават все 
повече, като най-основните са:

•	 Подаване	на	поръчките	директно	от	таблица	с	котиров-
ки в реално време;
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•	 Незабавно	изпълнение	и	получаване	на	потвърждение;
•	 Бързо	 изпълнение	 на	 поръчката	 без	 разминаване	 със	

зададената цена;
•	 Ниски	транзакционни	разходи;
•	 Състояние	на	сметката	в	реално	време;
•	 Бърз	достъп	до	реална	информация	в	реално	време.

2. участници на пазара и техните цели

Форекс пазара се отличава с различни участници, които се 
разграничават на основата на целите, които преследват.

Инвеститорът се опитва да спечели от големи ценови 
движения, които продължават седмици, месеци, дори години. 
При вземане на решения той изучава месечни (дългосрочни), 
седмични(средносрочни) и дневни (краткосрочни) движения 
като основни са седмичните.

Позиционният търговец се опитва да спечели от ценови 
движения с продължителност от няколко дни до няколко сед-
мици. При вземане на решения той използва месечни, седмич-
ни и дневни графики като с най-голямо значение са последните.

Дневният търговец се опитва да спечели от движения, тра-
ещи от няколко минути до няколко часа. При вземане на реше-
ния той използва дневни, едночасови е 5-минутни графики.

Основната максима на техническите анализатори е „Трен-
дът е мой приятел“. Трендът изразява основната тенденция в 
движението на цените и може да бъде:

•	 възходящ. Когато всяка най-ниска стойност е по-висо-
ка от предходната най-ниска;

•	 Низходящ. Когато всяка най-висока стойност е по-ни-
ска от предходната най-висока стойност;

•	 Хоризонтален (период на консолидация – Range). Кога-
то последователните най-ниски и най-високи цени са на 
почти еднакви равнища.
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•	 Текущ. При определяне на текущия тренд се използват 
най-различни методи. Обикновено се използват дневни 
и седмични графики. Най-елементарният начин е, чрез 
начертаване на линия, свързваща последователните 
най-ниски/високи стойности:
➢ най-висока стойност(high) – когато върхът на ценови 

бар е над върховете на предходните и следващите два 
бара;

➢ най-ниска стойност (low) – когато най-ниската точка 
на ценови бар е под най-ниските точки на предходни-
те и следващите два бара.

По принцип пазарът се движи в посоката на основния 
тренд, който бива прекъсван от движения в обратна посока, 
наричани корекции. При възходящ тренд се очаква нивата на 
подкрепа да издържат тестване, а нивата на съпротива да бъ-
дат пробити. Обратното е валидно за низходящ тренд. Когато 
едно ниво на съпротива бъде пробито, то се превръща в ниво 
на подкрепа.

Техническите анализатори използват голям брой индика-
тори и графични конфигурации за определяне на тренда, как-
то и нивата за откриване и закриване на позиция.

Друго основно понятие за Форекс търговията е суап 
(swap). Той се определя от разликата в лихвените проценти на 
различните държави. Например – централният лихвен про-
цент в Япония е 0,5%, докато в същото време лихвеният про-
цент за Австралия е 6,25%. Разликата в лихвените проценти 
на различните държави има пряко отношение и при Форекс 
търговията, което се изразява със суап. При откриване на да-
дена позиция на практика става продажбата на една валута и 
същевременно покупката на друга.

Операция суап на валутните пазари по същество пред-
ствалява едновременно сключване на две противоположни 
сделки с различни дати на валутиране, едната от които закри-
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ва вече отворена позиция, а друга – веднага я открива отново. 
Курсът на суапа и стойността на суапа се определят в момента 
на сключване на сделката. Целта на операцията обикновено е 
удължаване на открита позиция.

Когато индивидуалният инвеститор, който търгува на ва-
лутния пазар, чрез кредитно рамо остави една открита пози-
ция за следващия ден, през нощта (в 0.00 часа) се начисляват 
или отделят средства, които са резултат от суапови операции. 
Естествено тези лихви са свързани с основните лихвени про-
центи, обявявани от централните банки на страните. Обикно-
вено, задържайки дълга позиция по валута с висока лихвена 
ставка, се получава суап, а задържайки къса позиция по валу-
та с голяма лихвена ставка трябва да се заплати суап.

При търговията на Форекс се прилагат следните видове 
ордери:

•	 Ордери по пазарна цена market order. Това е заявка за 
купуване или продаване на една валута за друга по теку-
ща пазарна цена.

•	 Отложени ордери. Те представляват заявка за изпълне-
ние на операция по предварително уговорена цена (при 
достигане на уговорена цена) и с уговорен обем. На па-
зара Форекс, както и на други пазари съществуват два 
вида отложени ордери с цена, по-неизгодна от пазарна-
та и с цена, по-добра от пазарната.

•	 лимит ордер. Той се изпълнява само тогава, когато паза-
ра достига указаната в ордера цена или по-добра цена. Ли-
мит-ордер за покупка се поставя под пазарната цена. Ли-
мит-ордер за продажба се поставя над текущото ниво на 
пазара (Целта е да се продаде по-скъпо, отколкото е сега).

•	 Стоп ордер. Той се изпълнява само тогава, когато паза-
ра достига указаната в ордера цена или по-лоша цена. 
Стоп ордер на покупка се поставя над пазара, а стоп ор-
дер на продажба се поставя под пазара.
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3. Стратегии за търгуване

за успешното търгуване е важно да се познават основните 
стратегии. за различните търговци стратегиите са различни: 
за дългосрочните инвеститори, които притежават достатъчно 
търпение ще бъде подходяща стратегия за следване на тренда 
с пирамидално натрупване на позиции; нетърпеливият спе-
кулант би избрал стратегия, базирана на сигнали, генерирани 
от моментум или друг осцилатор. Някои биха откривали само 
дълги позиции, други – само къси. Целесъобразно е стратеги-
ята да отговаря на темперамента и опита на търговеца.

Стратегия за следване на тренда. Тя е най-лесната страте-
гия за изучаване и прилагане. Тази стратегия се базира на тех-
ническия анализ на движението на цената. При този метод не 
се цели предсказване на пазара. Това е по-скоро систематичен 
и реагиращ подход, изискващ строга дисциплина при спаз-
ването на установените правила и принципи за откриване и 
управление на позицията. В системите за следване на тренда 
трябва да бъде отделено специално внимание на управление-
то на риска. Размерът на позицията и моментът на открива-
нето ѝ трябва да бъдат съобразени с размера на сметката и 
текущото състояние на пазара. При последващо движение на 
цената на финансовия инструмент първоначалната позиция 
може да бъде увеличавана постепенно (пирамидално натруп-
ване) или намалявана. Движения в обратна посока може да 
водят до закриване на части или цялата позиция. Средната пе-
чалба от позиция трябва да бъде по-голяма от средната загуба. 
за идентифициране на тренда може да се използват най-раз-
лични способи. Подходящ индикатор е MACD. Може да се из-
ползват и пробиви на дългосрочни МА (100, 200-дневни) или 
комбинация от 20, 50 и 100-дневни МА. В някои случаи може 
да се използва и образуването на конфигурация за обръщане 
на тренда.
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Друга стратегия за търгуване може да бъде базирана на те-
стове на 20 и 50-дневната плъзгащи се средни МА, след като е 
установено наличието на тренд. Обикновено двете МА служат 
като нива на подкрепа при възходящ тренд и нива на съпроти-
ва при низходящ тренд. Ето защо, когато пазарът е достигнал 
свръхкупено или свръхпродадено ниво често се наблюдават 
корекции, стигащи първо до 20-дневната МА, а при пробив и 
до 50-дневната. При прилагането на този метод на търгуване 
първо трябва да се установи наличието на тренд. за целта като 
допълнителен индикатор може да се използва MACD.

Нива на Фибоначи. Математикът Леонардо Фибоначи е 
роден в Италия през 1170 година. Счита се, че е открил зави-
симостите, които сега се наричат „числа на Фибоначи“, докато 
е изучавал пирамидите в Гиза. Фибоначи е открил поредица, в 
която всяко следващо число е равно на сумата от предходните 
две: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.н. В тази поредица отноше-
нието на всяко число към предходното е 1,618, а към следва-
щото 0,618. Има четири популярни приложение на числата на 
Фибоначи: арки, ветрило, корекционни нива, времеви зони. 
Тяхното интерпретиране позволява да се очакват промени в 
движението на цената близо до линиите, образувани от чис-
лата на Фибоначи.

Именно нивата на Фибоначи предоставят добри възмож-
ности за разработване на стратегии за търгуване. Много рядко 
цената пробива основните нива на Фибоначи от първия път.

Можем да обобщим, че за да се търгува успешно е важно 
да се използват стратегии, които са адекватни на състоянието 
на пазара.

В резултат на това се различават следните два вида пазари:
Консолидиращ пазар. При него цените се движат в ясно 

изразен диапазон за определен период от време. В дългосро-
чен план всеки пазар има хоризонтален тренд. Най-високите 
и най-ниските нива в диапазона играят ролята на нива на под-
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крепа и съпротива и могат да бъдат използвани за определя-
не на ценовите цели. Ключовата характеристика на пазара в 
Range е липсата на дългосрочен тренд.

Пазар в тренд. При него има ясно изразена посока в дви-
жението на цените за по-дълъг период от време – поне три 
месеца. След идентифициране на тренда може да се приеме 
пирамидално натрупване на позиции. При тази стратегия, 
след като се установи наличието на тренд, се открива позиция 
с определен брой контракти. След това се изчаква първата ко-
рекция и възобновяване на тренда и се допълва позицията с 
по-малък от първоначалния брой контракти. Така след всяка 
корекция се увеличава позицията като се поддържа благопри-
ятна средна цена, тъй като голям брой контракти са придоби-
ти на по-добри нива.

Днес основни участници в международната валутна тър-
говия са централните, търговски и инвестиционни банки, 
а също и професионалните и институционалните инвести-
тори – „Сити груп“ (CitiGroup), „Джей Пи Морган Чейс“ (JP 
Morgan Chase), „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs), „Морган 
Стенли“ (Morgan Stanley), „Ю Би Ес“ (UBS), „Токио-Митсуби-
ши Банк“ (Bank of Tokyo-Mitsubisi) и други. Най-важно е да се 
подчертае, че всеки който е решил да инвестира средства на 
пазара трябва да знае, че неговите пари са изложени на висок 
риск.4

в заключение можем да обособим следните основни пра-
вила (вместо изводи) за успешно търгуване на финансовите 
пазари:

•	 Търгувай	с	тренда!
•	 Ограничавай	загубите	и	оставяй	печалбите	да	растат!
•	 Търгувай	графиката,	а	не	парите!

4 Даражанов, Анг., В. Банов, М. Козаров. 100% Forex. Учим и печелим 
заедно, ИК „Сиела“, С., 2011.
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•	 Не	преследвай	пазара,	изчакай	втори	шанс!
•	 Никога	не	добавяй	към	губеща	позиция,	а	просто	излез	
от	пазара	и	изчакай	по-добра	възможност!

•	 Когато	се	съмняваш,	стой	настрана	или	затвори	пози-
цията!

•	 Търгувай	това,	което	си	мислиш,	а	не	това,	което	виж-
даш!

•	 Създай	си	собствени	правила	и	ги	следвай!
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АуТСОРСИНГ 

Камелия Стоянова, Грациела Григорова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  

студенти 3 курс, „Публична администрация“

Съществуват толкова дефиниции на термина аутсорсинг, 
че е невъзможно да бъдат обобщени в една цялостна, но ние 
ще се опитаме да дадем най-точна и ясна представа за това 
какво всъщност представлява аутсорсингът.

Определение за аутсорсинг 
Аутсорсингът (от английското outsourcing, което е съкра-

щение от Outside Resource Using – ползване на външни ресур-
си), наречен още износ на продукция, е концепция за взимане 
на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето 
им за изпълнение от външна компания. 

Организацията, към която се изнася дейността се нарича 
дестинация на производствения износ (outsource destination). 

Аутсорсингът е процес на сключване на договор, пример-
но за разработване и произвеждане на продукт, с трети субект 
(под-договаряне). Решението за аутсорсинг се взима често в 
името на намаляване на цената или по-доброто използване 
на времевите и енергийните разходи или по-ефективното из-
ползване на ресурси като земя, работна ръка, технологии (ин-
формационни) и др. 

Аутсорсингът включва трансфер на управленско и еже-
дневно изпълнение на цялата бизнес функция на външен 
изпълнител. Клиентът и доставчикът подписват споразуме-
ние, което определя трансферираните услуги. В рамките на 
споразумението доставчикът придобива средствата за про-
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изводство под формата на трансфер на хора, активи и други 
ресурси от страна на клиента. Клиентът се съгласява да полу-
чава услугите от доставчика за срока на договора. Типичните 
бизнес сегменти, за които най-често се прилага аутсорсинг са 
информационните технологии, човешките ресурси, съоръже-
ния, управление на недвижима собственост и счетоводство. 
Много компании използват аутсорсинга също при обслужва-
нето на клиенти и изпълнението на информационни функции 
като телемаркетинг, маркетингови проучвания, проектиране, 
уеб-дизайн, производство, инженеринг и др. 

Организациите, които използват аутсорсинга целят реали-
зирането на ползи или търсят решение на следните проблеми: 

Спестяване на разходи. Намаляване на общите разходи на 
услуга за бизнеса. Това включва намаляване на обсега, опреде-
ляне нива на качество, ново ценообразуване, пре-договаряне, 
преструктуриране на разходите. Достъп до икономики с по-
ниски разходи чрез оф-шорни (off-shoring) сделки, наречени 
„арбитраж на работната ръка“, генериран от разликата в запла-
щането между индустриализираните и развиващите се нации. 

Фокусиране върху същинския бизнес. Ресурсите (напр. 
инвестиции, работна ръка, инфраструктура) се фокусират 
върху развитието на същинския бизнес. Например често ор-
ганизации аутсорсват ИТ дейностите в специализирани ИТ 
обслужващи компании. 

Преструктуриране на разходите. Оперативното преиму-
щество е мярка, която сравнява фиксираните с променливите 
разходи. Аутсорсингът променя баланса на това съотношение 
като предлага преминаване от фиксирани към променливи 
разходи, като същевременно прави променливите разходи по-
предвидими. 

Подобряване на качеството. Постигане на промяна в ка-
чеството чрез сключване на договор за услуга с ново специа-
лизирано договорно ниво. 
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знание. Достъп до интелектуална собственост и по-ши-
рок опит и знание. 

Договор. Услугите се предоставят чрез правно-обвързващ 
договор с финансови санкции и правни компенсации, което 
не е характерно за вътрешните услуги. 

Оперативна експертиза. Достъп до най-добрите оператив-
ни практики за които би било трудно или изискващо много 
време да се разработят в рамките на организацията. 

Достъп до талант. Достъп до по-широк кръг от талант и 
устойчиви ресурси на умения, в частност в научните среди и 
инженеринга. 

Капацитет за управление. Метод за подобряване на капа-
цитета за управление на услугите и технологиите при който 
риска при предоставяне на дейности свръх капацитета е за 
сметка на доставчика. 

Катализатор за промяна. Една организация може да из-
ползва аутсорсинг споразумение като основен катализатор за 
промяна, която не може да бъде постигната самостоятелно. 
Възложителят става Агент на промяната в процеса. 

Повишаване на иновативния капацитет. Компаниите все 
повече използват външни консултанти с цел допълване на 
ограничения вътрешен капацитет за продуктова иновация. 

Намаляване времето за пускане на пазара. Ускоряването 
на развитието или производството чрез допълнителни спо-
собности, предоставени от доставчика. 

Комодификация. Тенденция на стандартизиране на биз-
нес процеси, ИТ и приложни услуги, позволяващи на бизнеса 
да извършва интелигентни покупки на подходяща цена. Поз-
волява достъп на широк кръг от фирми до услуги, които пре-
ди това са на разположение само за големите корпорации. 

Управление на риска. Един подход за управление на риска 
при някои видове рискове е партньорство с Възложител, кой-
то е по-способен да смекчи последствията. 
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Рисков капитал. В някои страни, публичните рискови 
фондове се свързват с частен рисков капитал с цел насърчава-
не стартирането на нов бизнес. 

Данъчни облекчения. В някои страни се предлагат данъч-
ни облекчения за преместване на производствени операции 
с цел да се противопоставят на високия корпоративен данък.

Предимства и недостатъци на аутсорсинга

Има огромно разнообразие от изгоди, които една компа-
ния може да си набави чрез аутсорсинг, както и множество 
недостатъци. Разбира се, всичко варира в зависимост от вида 
дейност и точната услуга, която бива аутсорсвана. Ето някои 
от плюсовете:

– Изгодни цени, особено при липса на персонал или ресур-
си за съответната услуга (пример: счетоводни услуги).

– Аутсорсингът е много подходящ за малки фирми, тъй 
като предоставя на екипа възможност да се съсредоточи 
върху централната и най-важна дейност, пренасочвай-
ки по-незначителните нужди към странични лица.

– По-засилен контрол, по-стриктно следене на съответ-
ните резултати.

– Еластичност, възможност за пригаждане между работо-
дател и аутсорс.

– Намаляване на разходите, които биха били похабени за 
специализиран персонал.

– Възможност за иновации.

Някои критики за аутсорсинга: 
Риск, свързан с качеството 
Рискът, свързан с качеството е склонността на даден про-

дукт или услуга да бъде дефектен/а поради оперативни при-
чини. Този риск в аутсорсинга е породен от редица фактори. 
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Един такъв фактор е опортюнизма от страна на доставчиците 
поради неуточнени мотиви между тях и купувачите, инфор-
мационна асиметрия, високата специфичност на актива или 
високите трансферни цени на доставчика. Други фактори, 
допринасящи за появяването на този вид риск в аутсорсинга 
са лошата комуникация между страните, липсата на възмож-
ност / ресурси / капацитет у доставчика или приложимостта 
на договора. 

Обществено мнение 
Съществува твърдо обществено мнение по отношение на 

аутсорсинга, че той вреди на местния пазар на работна ръка. 
Аутсорсингът е трансфер на доставки на услуги, който зася-
га както работните места, така и хората. Трудно е да се спо-
ри дали аутсорсингът има вредно въздействие върху хората, 
които са застрашени от уволнение. Въпреки това, поддръж-
ниците вярват, че аутсорсингът трябва да намали цените като 
осигурява повече икономически ползи за всички. 

езикови умения 
В сферата на информационното обслужване, според про-

учване сред крайните потребители, качеството на услугите се 
понижава, когато е налице аутсорсинг. Редица клиенти се оп-
лакват, че не могат да разберат оператора, който ги обслужва 
(най-често по телефона), поради особености в акцента, линг-
вистични и фразеологични разлики. Визуалната помощ, коя-
то липсва в персоналния контакт също би могла да доведе до 
неразбираемост и трудности. 

Социална отговорност 
Аутсорсингът прехвърля работни места към районите с 

по-ниски доходи, което има изравняващ ефект по отноше-
ние на глобалното разпределяне на доходите. Някои спорят, 
че аутсорсингът на работна ръка експлоатира нископлатените 
работници. Противоположна гледна точка е тази, че повече 
хора са заети и се възползват от платена работа. По въпроса с 
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висококвалифицираните кадри, като например компютърни 
специалисти, някои спорят, че не е честно както за местни-
те, така и за външните програмисти, защото чуждестранното 
ниво на заплащане и по-ниско. От друга страна, може също да 
се спори, дали плащането на по-високи надници на местните 
специалисти е загуба или благотворителност. 

Квалификация на аутсорсерите 
Аутсорсерът може да замени персонал с по-ниска квали-

фикация с хора с различни нееквивалентни умения. 
Неуспех в предоставянето на бизнес информация Бизнес 

информацията традиционно се обещава от доставчиците на 
аутсорсинг, но те често не я доставят. В свободната търговия, 
където всеки втори доставчик на услуги може да направи не-
щата по-евтино и по-бързо, умните продавачи обещават втора 
вълна от ползи, които ще подобрят резултатите на клиентите. 

Сигурност 
Преди да вземе решение за аутсорсинг, организацията е 

отговорна за действията на целия си персонал. Когато същите 
хора преминат при аутсорсера, те може физически да не сме-
нят работното си място, но техния правен статут се променя. 
Те вече не са директно наети или отговорни пред организа-
цията. Това поражда правни въпроси, и такива свързани със 
сигурността и съответствието, които следва да бъдат разре-
шени чрез договора между клиента и доставчика. Това е една 
от най-сложните сфери в аутсорсинга и изисква външна екс-
пертиза.

Най-разпространената форма на аутсорсинг е офшорин-
гът (offshore – от английски език, означава задграничен), кой-
то представлява изнасяне на бизнес дейности (производство, 
услуги) на дадена компания извън границите на съответна-
та държава. Това може да стане чрез създаване на филиал на 
компанията, чрез чуждестранни инвестиции, чрез придоби-
ване на фирма в съответната държава и др. 
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Аутсорсингът възниква в началото на 80-те години в сфера-
та на информационните технологии и набира скорост през 90-те, 
особено във връзка с необходимостта от квалифицирани програ-
мисти при възникването на компютърния проблем „2000 година“. 
През последните години се обособяват няколко сфери, за които е 
характерно извършването на аутсорсинг (офшоринг) услуги: 

•	 Бизнес	услугите:	обхващат	разнообразни	бек	офис	про-
цеси, обслужване на клиенти и техническа поддръжка. 
Примерите включват правене на извлечения и индекси-
ране, въвеждане и обработване на данни, електронни 
издания, телемаркетинг, уеб дизайн и др. 

•	 Професионални	услуги:	счетоводни,	одиторски,	данъч-
ни, архитектурни и инженерни услуги. 

•	 Финансовите	 услуги:	 обхващат	 застрахователните	 и	
свързаните с тях услуги, а също така банковите и други 
финансови услуги. 

•	 Компютърни	и	свързани	с	това	услуги:	включват	инста-
лация на хардуер, разработване на софтуер, обработ-
ване на данни, поддръжка на база данни, поддръжка и 
поправка на офис оборудване (компютри) и др. 

•	 Интернет	услуги:	доставка	на	Интернет	(телекомуника-
ционни услуги). 

•	 Аудио-визуални	 и	 културни	 услуги:	 обхващат	 произ-
водството на кино и видео филми и тяхното разпрос-
транение; прожектирането на кино ленти; радио и теле-
визия; радио- и телевизионно излъчване; звукозаписни 
услуги; културни, спортни и развлекателни услуги. 

•	 Образователни	услуги:	благодарение	на	новите	техноло-
гии образованието може да се изнася в електронен (ау-
дио и визуален) формат. 

•	Здравните	услуги:	включват	медицински,	зъболекарски,	
болнични, социални и други услуги. 
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Редуцирането на производствените разходи е на първо 
място сред причините за аутсорсинг. Това са най-вече разходи 
за труд. Около 80% от големите транснационални компании 
в Европа с опит в аутсорсинга на услуги сочат, че спестяват 
20 – 40%, а за други 10% от компаниите спестяванията са дори 
по-големи. Освен намаляването на разходите компаниите 
имат полза от аутсорсинга и заради по-доброто качество на 
услугите (трети по значимост фактор при избор на място, къ-
дето компанията да изнесе бизнес процесите си, след факто-
рите понижаване на разходи за труд и редуцирането на други 
разходи – според Доклада на УНКТАД). Други детерминанти 
са наличието на работна сила с подходящи умения, качество 
на инфраструктурата, рентабилна и надеждна телекомуни-
кационна мрежа. Важни са 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. 

Потенциалните ползи от офшорния аутсорсинг пред 
развиващите се икономики и страните в преход са огро-
мни. Най-общо те включват увеличаване на експортните 
приходи, създаване на работни места, по-високи заплати 
и нови умения. От друга страна, печелят и фирмите, които 
прибягват до аутсорсинг, тъй като редуцират разходите си 
и освобождават ресурси за дейности с по-висока добавена 
стойност, повишават качеството и по този начин увеличават 
не само своята конкурентоспособност, но и на икономиката 
като цяло. Независимо от това, аутсорсингът и офшорингът 
имат някои недостатъци – в краткосрочен аспект развитите 
икономики ще губят работни места. Този проблем предиз-
виква най-много дискусии сред икономистите. Световната 
банка прогнозира, че влияние ще има върху 1-5% от работ-
ните места в страните от Г-7. 
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В зависимост от сферата в която се прилага аутсорсинга 
се разграничават: производствен аутсорсинг и аутсорсинг на 
бизнес процеси и услуги. 

Производственият аутсорсинг, в последно време, играе 
все по-голяма роля в дейността на редица компании. При про-
изводствения аутсорсинг компанията отдава част от веригата 
производствени процеси или целия производствен цикъл на 
външни компании. Освен това е възможен и вариант на про-
дажба на части от своите подразделения на други компании 
и по-нататъшно взаимодействие с тях вече в рамките на аут-
сорсинга. Според изследвания на Американската асоциация 
по мениджмънт още през 1997 г. повече от половината про-
мишлени компании са извършили аутсорсинг на поне един 
компонент от своя производствен процес. 

Производственият аутсорсинг позволява на компаниите: 
да се съсредоточат върху разработването на нови продукти и 
услуги (което е важно в условията на бързо развиващи се тех-
нологии), в търсенето на обезпечение на конкурентните пре-
имущества и за увеличаване гъвкавостта на производството. 

Аутсорсингът на бизнес процеси и услуги включва прех-
върлянето на отделни бизнес дейности към странични ор-
ганизации, които не се явяват основни за компанията, като 
например управление на персонала, водене на счетоводни 
отчети, маркетинг, реклама, логистика и др. Все по-големите 
усложнения на кадровите бизнес процеси водят до необхо-
димостта да се потърсят доставчици на услуги, способни да 
предложат пълноценни и ефективни решения на проблемите 
за управление на кадрите, основани на съвременните техно-
логии. 

Към аутсорсинга на бизнес процес се отнася и обслуж-
ването на телекомуникационните мрежи (ремонт, монтаж на 
ново оборудване и др.). Този вид аутсорсинг обаче все още не 
е много разпространен, тъй като компаниите избягват да до-
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веряват фирмени тайни, като се боят да не загубят контрол 
над дейността. 

Пълният аутсорсинг на бизнес процеси и услуги посте-
пенно 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 

Глобализацията на световната икономика и усложнява-
нето на бизнес процесите карат фирмите да се стремят към 
получаване на максимален резултат от своята дейност, без 
да увеличават собствените си разходи. Поради това, чрез из-
вършване на аутсорсинг, те търсят възможности за освобож-
даване на ресурси и за съсредоточаване върху основните дей-
ности на компанията. 

Основните мотиви на фирмите за извършване на аутсор-
синг най-общо могат да бъдат групирани в следните категории: 

Аутсорсингът позволява да се повиши ефективността при 
изпълнението на определени функции в областта на инфор-
мационните технологии, снабдяването и доставката, обслуж-
ването, финансите, обезпечаването на персонала и производ-
ството. 

Традиционно се счита, че на аутсорсинг следва да се пре-
дават второстепенни, периферни функции, некритични за 
конкурентоспособността на компанията, тъй като основната 
дейност, даваща дългосрочно конкурентни преимущества, 
трябва да се контролира, защитава и пази. Компанията тряб-
ва да остава в свои компетенции дейности в които доминира, 
както и сфери от дейността, важни за взаимодействие с посто-
янни потребители в дългосрочен период.
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ИдЕИ И МОдЕлИ ЗА ИЗлИЗАНЕ  
ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА  

ЧРЕЗ дъРжАвНА НАМЕСА

Кристина Иванова Филипова 
Деница Георгиева Иванова, 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, студенти

В историята на икономиката сме ставали свидетели на 
безброй икономически, финансови и други кризи. Нашата 
цел е да разгледаме поведението на водещите икономики през 
различните епохи и да заемем най-добрите модели за излиза-
не от кризите, като се поучим от грешките, правени от пред-
ците ни. за целта е необходимо да изследваме етапите, през 
които са преминавали кризите и последствията, до които са 
довели решенията на управлящите органи и водещите иконо-
мисти. Ясно е, че всяка епоха се отличава с различни харак-
терни белези и няма точна рецепта за излизане от криза. Но 
опита, завещан ни от историята, би ни помогнал да подбе-
рем най-добрите методи, използвани в миналото и дали по-
ложителен резулат. Смятаме, че основен фактор по време на 
криза е именно държавата с нейната регулативна политика и 
вмешателство в икономиката. При какви условия и до каква 
степен е удачна тази намеса е предмет на изследване в пред-
стоящото изложение.
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Фактори, обуславящи необходимостта  
от държавна намеса

Световният икономически процес доказва, че пазарният 
механизъм не е в състояние да изведе икономиките, когато из-
паднат в тежка икономическа криза, което налага активната 
намеса на държавата в икономиката чрез различни икономи-
чески лостове. Държавната политика е необходима за да на-
правлява, да коригира и да допълва пазарния механизъм дори 
и при нормално развиваща се икономика без кризи, дотолко-
ва доколкото да осигурява защита на местното производство, 
което води до намаляване на безработицата и увеличаване на 
БВП. Но в условия на криза, тази намеса става още по-необхо-
дима. Държавата трябва чрез различни инструменти – митни-
ческа политика, държавни поръчки, както и чрез налагане на 
контрол да подпомогне националната икономика и да осигури 
бъдещото ѝ развитие.

 Много важно е държавата да се намеси в икономиката и 
по време на подем и достигане на горна връхна точка във фа-
зата на икономическия цикъл. Точно преди достигането ѝ мо-
гат да се вземат подходящи мерки, които да удължат периода 
на подем и да задържат икономиката за по-дълго „на върха“. 
При рецесия и изпадане в долна връхна точка, основна задача 
на държавата е да смекчи негативните ефекти и да помогне на 
икономиката по-бързо да премине във фаза на оживление.

Един от най-ярките защитници на вмешателството в ико-
номиката е Джон Мейнард Кейнс, за разлика от съвременника 
му Фридрих Хайек, който отхвърля преките форми на дър-
жавна намеса, както и различните форми на протекционис-
тична политика.
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•	Демографски причини за световната криза
Потреблението на населението в глобален мащаб нара-

ства, както в продуктов, така и в количествен аспект, което 
води до подобряване на жизненото равнище. Появяват се 
нови стоки и услуги в сравнение с преди 20 години. Ако то-
гава едно домакинство е плащало за ток, вода и стационарен 
телефон, то днес към тези сметки прибавяме и телевизия, мо-
билни телефони, интернет достъп и други услуги. Увеличило 
се е количеството на ползваните стоки и услуги. Освен това 
се е скъсила средната продъжителност на ползване на стоки 
като автомобили, телевизори и мобилни устройства, което е 
наложено от непрестанното развитие на новите технологии. 
Към това разширено търсене на стоки и услуги в последните 
години, можем да добавим и факта, че населението в света на-
раства в световен мащаб. Всичко това поражда необходимост-
та от по-високи доходи, позволяващи по-високо потребление, 
което от своя страна стимулира производството на повече 
стоки и услуги. 

Нараства стойността на потреблението както в резултат 
на по-голямото количество, така и в резултат на завишените 
цени на потребяваните стоки и услуги. Всичко това води до 
необходимостта от повече пари. 

Всички споменати по-горе фактори спомагат за нараства-
не на световната икономика, а с разрастването си тя започ-
ва да се нуждае от все повече пари в обращение на пазара. за 
компенсиране на недостига се появяват редица допълнител-
ни механизми като електронни пари, безналични плащания, 
кредитни карти, кредитни линии,     полици, менителници, 
купони и други заместители на ефективни пари. Всичко това 
цели увеличаване на паричния поток в обращение. Разбира 
се, това продължава до достигане на критична маса на пари-
те. Това е състояние на една икономика, при което обемът на 
наличните на пазара пари и заместители не може да поддържа 
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възходящото развитие на икономиката и тя преминава в ре-
цесия. Рецесията е състояние, при което икономиката прави 
опит да се свие, така че да може да функционира с наличните 
пари на пазара. Настъпва дефлация – намаляване на цените 
на стоките, понижаване на стандарта на живот, фалити и бан-
крути. „Развитието на икономиката стигна до точка, когато 
възникналите задачи пред икономическото развитие не могат 
да бъдат решени от пазара. Тези задачи не могат да бъдат ре-
шени без намесата на държавата, без обединените усилия на 
държавите.“1 

•	Адам Смит – стимулиране на икономиката чрез суб-
сидиране на водещи отрасли

През 18-ти век един от най-върлите противници на дър-
жавната намеса в икономика е Адам Смит. Той е виден иконо-
мист, наричан „баща на зрелия класицизъм“. Взаимства някои 
от идеите, които разработва, от Аристотел, а по-късно самия 
Смит дава основа за трудовете на Фридрих Хайек. 

Според Смит вмешателството от страна на държавата 
в икономиката е безполезно, поради факта, че „невидимата 
ръка“ сама води до регулиране на икономиката и разпреде-
ление на ресурсите. Също така смята, че държавната намеса 
в ценообразуването би довело до отклоняване на пазарната 
цена от оптималните ѝ стойности, които се определят от тър-
сенето и предлагането. Но в определени граници Смит опра-
вдава необходимостта от държавна намеса. Такъв е случаят 
с обществените поръчки. Този модел може да се приложи в 
съвремието ни. Когато държавата субсидира определени от-
расли, тя дава възможност дадена стока да излезе на пазара на 
по-ниска цена. По този начин стимулира търсенето ѝ, което 
води до по-голямо потребление, съответно повече печалба за 

1 Манов, В., Ролята на държавата в икономиката, 2009. с. 68.
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предприятието, което я произвежда. Така се стимулира по-
нататъшното производство на стоката, усъвършенстването ѝ, 
и излизането ѝ на световния пазар. Естествено, има опасност 
средствата по субсидирането да не бъдат напълно усвоени 
и да се постигне нежелан ефект като например неефективно 
използване на ресурсите и нерационално производство. При 
всеки един от приложените модели за развитие на икономика-
та, има опасност от злоупотреби. за целите на анализа ние из-
ключваме този фактор, за да разгледаме самия модел в чистия 
му вид и последиците, при които той би довел в общия случай. 

В България през последните години, поради навлизането 
на новите технологии, земеделието не изглежда примамливо 
за младите хора, които се насочват предимно към икономи-
чески и инженерни специалности, свързани с технологичния 
прогрес. Чрез целенасочена политика страната би могла да 
осигури различни преференции и облекчения за зърнопро-
изводителите и животновъдите и по този начин да привлече 
млада работна сила. Това може да стане чрез различни меро-
приятия, на които вече утвърдени организации и профсъюзи 
да разясняват необходимостта от развитието на този отрасъл, 
тъй като България има абсолютно предимство в сферата на 
селското стопанство. Развивайки отрасъла, страната ни ще ус-
пее да изнесе качествена и сравнително евтина продукция на 
външните пазари, като по този начин осигури положителен 
търговски баланс.

•	Кейнсиански модел за намаляване на безработицата и 
начини за увеличение на паричната маса в обращение

Джон Мейнард Кейнс е смятан за най-влиятелния иконо-
мист на XX-ти век. Най-емблематичното му произведение е 
„Обща теория за заетостта, лихвата и парите “, написано през 
1936 г. Има голям принос към световната икономика като 
един от главните основатели и организатори на Международ-
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ния валутен фонд и Международната валутна система след 
края на Втората световна война.

Пазарното стопанство се развива неравномерно. Цикли-
чността и икономическите кризи са неизбежен спътник на 
прогреса. Обществото е възприело кейнсианската теза, че е 
възможно чрез намесата на държавата да се притъпят нега-
тивните последици от кризата и да се намери по-бърз изход от 
нея. Държавата може да ограничава и икономическия растеж, 
когато производството е достигнало границата на производ-
ствените си възможности за да забави появата на следващата 
криза. Въздействието на държавата върху цикличното разви-
тие се осъществява чрез фискалната и паритетната политика.

„Кейнс смята, че в единственият път към изправянето на 
пазарите на крака в момент на криза са моменталните и ре-
шителни мерки от страна на държавата, а оттам правилната 
стратегия за избягване на по-нататъшни кризи е прилагане-
то на редица държавни методи за контрол и подпомагане на 
икономиката“2. Той подкрепя идеята за осезаема държавна 
намеса при висока безработица. за разлика от неокласиците, 
които смятат, че тя се дължи на виското равнище на работ-
ната заплата, Кейнс търси причините в ниското равнище на 
търсенето на труд. При безработица предлагането на труд е 
по-голямо от търсенето. Следователно трябва да се увеличат 
свободните работни места или по-конкретно да се открият 
нови. Изходът от разминаването на търсене и предлагане на 
труд според Кейнс е в увеличаване на съвкупното търсене на 
стоки и услуги. Според Карл Маркс „Без потребност няма про-
изводство. Но именно потреблението създава потребността.“3 
Повишаването на потреблението би било възможно при уве-

2 Николов, А., Държавна намеса или свободен пазар, 2012.
3 „Икономически записки 1857-1860. Глава I, Производство, потребле-

ние, разпределение, обмяна“.
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личаване на паричната маса в обращение. Когато съвкупното 
търсене достигне до такова равнище, че фирмите да се нужда-
ят от допълнителни кадри, за да отговорят на това търсене, то 
тогава имаме равновесие на пазара на труда. 

Увеличаването на паричната маса в обращение не е едно-
кратен акт, а е въпрос на монетарна политика и заема опреде-
лен период от време.

Изключително гъвкав и ефективен начин за регулиране на 
паричната маса в обращение е чрез продажба или покупка на 
ценни книжа от страна на Централната банка. за да увеличи 
парите в обращение Централната банка започва да изкупува 
ценни книжа от физическите и юридическите лица, които по-
лучават паричната им равностойност в замяна. 

Този метод носи риск от увеличаване на инфлацията. Ко-
гато тя достигне равнище, при което се обезсмисля увеличава-
нето на паричната маса в обращение, то банката има възмож-
ност да започне да продава ценни книжа, като по този начин 
тя изтегля парите от обращение в замяна на ценните книжа, 
които е продала на стопанските субекти.

•	Регулиране на икономиката чрез промяна на данъците
Данъците като основен източник на средства за държав-

ния бюджет имат много важна роля в регулирането на про-
цесите в икономиката и размера им може да бъде решаващ 
фактор за икономическия растеж при условия на криза. „От 
българска гледна точка, държавните политики могат да се раз-
гледат от позициите на класическите икономически теории. 
Според тази за силната държавна намеса, държавата подпома-
га чрез всякакви мерки икономиката, било то чрез увеличване 
на бюджетните разходи, било то чрез нарочно намаляване на 
бюджетните приходи и намаляване данъчната тежест. Напри-
мер, във фискалния план на Барак Обама могат ясно да бъдат 
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разграничени и двата компонента.“4 Много е важно по време 
на криза фирмите и домакинствата да не се натоварват допъл-
нително, а напротив – да се намали данъчната тежест върху 
тях. Освен за физическите и юридическите лица, по-високите 
данъци, особено по време на криза, оказват негативен ефект 
върху икономиката и заетостта в страната. 

Данъците, според начина на облагане, са преки и косвени. 
Преките данъци са тези, които се начисляват върху доходите 
на физическите и юридическите лица, а косвените се събират 
от крайните потребители като част от цената на стоките и ус-
лугите, например ДДС, мита и акцизи. Освен различни по вид 
данъците имат и различни функции, някои от които са:

•	 Фискална	–	служи	за	натрупване	на	финансови	средства	
в държавната хазна

•	 Социална	–	тя	осигурява	средства	за	водене	на	социална	
политика

•	 Икономическа	–	чрез	нея	се	стимулира	или	съответно	
ограничава икономическото развитие на даден район 
или в даден сектор

Ако по време на икономическа криза държавата вземе ре-
шение да намали данъците това би облекчило както фирмите, 
така и домакинствата. Въпреки че на пръв поглед това е драс-
тична мярка и според някои би довела до спад на приходи-
те за държавата, то тя има своите положителни страни. При 
по-нисък данък общ доход домакинствата биха разполагали с 
повече средства, с които да закупуват стоки и услуги от фир-
мите. При повишаване на търсенето, фирмите биха били при-
нудени да отговорят на това търсене с предлагане на повече 
стоки и услуги. за целта ще се отворят нови работни места, 

4 „Българската конкурентноспособност в условия на криза – предиз-
викателства и възможни решения“, Институт за икономическа политика 
Economic Policy Institute.
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поради което част от хората, нуждаещи се от социално подпо-
магане ще се превърнат в данъкоплатци, които носят приходи 
на държавата. Така едновременно ще намалим разходите за 
социално подпомагане, и ще увеличим потока на средства към 
държавата. При по-голямо потребление, фирмите ще печелят 
повече и по този начин данъчната основа ще се увеличи. Така 
дори данъците да са по-малки като процент, те ще се запазят 
и дори може да се увеличат, измерени в абсолютна стойност. 
Друг потенциален положителен ефект би бил и намаляване на 
сивия сектор. При по-малка данъчна ставка данъкоплатците 
са по-склонни да декларират реалните си доходи. Наличието 
на сивия сектор се обяснява с високите данъци както за рабо-
тодателя, така и за работника. По този начин и двете страни 
имат интерес да не декларират пълния размер на доходите си. 
Чрез намалянето на данъците, този претекст би бил излишен 
и неуместен. Така събираемостта на данъците ще нарастне, с 
което и тяхната абсолютна стойност.

Чрез увеличаване на приходите си, държавата ще има въз-
можност да повиши качеството на редица социални услуги, 
като например здравеопазване, образование, инфрастуктура. 
Последното би привлякло нови инвеститори и в същото вре-
ме би намалило разходите за транспорт на фирмите. Така те 
ще могат да вложат спестените средства в усъвършенстване 
на производствения процес, предлагане на по-качествена и 
конкурентна по цени продукция, която да предложат на меж-
дународните пазари.

В близкото минало имаме не малко примери за държави, 
намалили корпоративния данък, което им е довело иконо-
мически растеж. Това са Белгия(от 40,2% на 34%), Дания (от 
34% на 30%), Исландия(от 33% на 18%), Люксембург(от 40,3% 
на 30,3%), Ирландия(от 40% на 12,5%), Италия(от 53,2% на 
38,3%), Португалия(от 39,6% на 33%), Германия(от 57,4% на 
39,4%).
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Към момента корпоративният данък и данъкът върху до-
ходите на физическите лица в България е 10%, което е сравни-
телно ниско спрямо останалите страни-членки на ЕС. Което 
прави страната ни неблагоприятна за прилагане на този мо-
дел. Въпреки това в по-широк мащаб методът е удачен поради 
изброените по-горе ефекти, които би предизвикал.

В заключение можем да отбележим, че според нас най-
адекватни и приложими биха били мерките, свързани с уве-
личаване на субсидиите на водещите отрасли и намаляване на 
безработицата чрез регулиране на паричната маса в обраще-
ние. за провеждане на тези антикризисни мерки са от същест-
вено значение административното регулиране на стопанската 
дейност и контрола върху икономическите субекти. Това би 
гарантирало равните им възможности, свободната конкурен-
ция и би работило в полза на националния икономически ин-
терес.
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МОТИвАЦИяТА КАТО 
въЗМОжНОСТ ЗА ПОвИШАвАНЕ НА 
АНГАжИРАНОСТТА НА ПЕРСОНАлА 

ПО вРЕМЕ НА КРИЗИ 

Христиана Петкова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  

студент, „Публична администрация“

Мотивацията е процес на вземането на доброволно решение 
за определено действие или бездействие при наличието на опре-
делена ситуация. Тя има субективен характер, протича в съзна-
нието на индивида и се свежда до личната преценка на всички 
въздействия. Разбирана по този начин мотивацията предшества 
и предопределя поведението на работниците и служителите в 
трудовия процес, тяхната активност и степента, в която те отда-
ват своите интелектуални и физически способности.

Мотивацията става актуална в моменти, когато, от една 
страна, е налице необходимостта да се отстранят смущава-
щите въздействия на околната среда(например наличието на 
кризисна ситуация), а от друга страна, се търсят начини да се 
използват максимални потенциалните възможности на хора-
та, за да се преодолеят тези неблагоприятни условия.

Между мотивацията и ангажираността съществува вза-
имна връзка и обусловеност1. Ангажираността се отнася до 
устойчиви във времето психични състояния, отнесени към 
даден обект, а в основата на мотивацията стоят човешките по-

1 Разработено по: Пенчева, Ив., Организационно поведение, Абагар, 2007 г.
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требности и целите, намиращи се в околната среда, към които 
индивида се стреми. затова можем да твърдим,че ангажира-
ността е по-широкото понятие

Според Ричард Люки2: „…кризата представлява про-
мяна-внезапна или постепенна, която поражда неотложен 
проблем,изискващ незабавна намеса за решаването му“. В 
процеса на вземане на правилното управленско решение за 
излизане на кризата стои ангажираността на персонала към 
организацията, а именно защото тя е решаващ фактор, за да се 
прецени дали персоналът ще изпълни ефективно поставените 
му задачи.

По време на криза ангажираността на персонала към ор-
ганизацията намалява. Ето защо трябва да се търсят възмож-
ности това да не се допуска.Една от възможностите е мени-
джъра да използва мотивацията като способ за постигане на 
ангажираност на персонала.

Преодоляването на възникналата криза чрез ангажира-
ността на персонала към организацията може да се достигне 
чрез използване на правилните модели, теории и методи на 
мотивация. 

Най-важното нещо за ефективността на организацията е 
поведението на хората и тяхната мотивация. Мениджърът би 
искал персоналът в предприятието или организацията, които 
ръководи да има такова поведение в трудовия процес, което 
би довело до възможно най – високи резултати в дадена ситу-
ация, като същевременно минимизира негативните последи-
ци от възникналата криза. за да постигне това той трябва да 
подбере и да отправи такива сигнали към отделните работни-
ци и служители, които биха ги мотивирали за високо произ-
водителна работа.

2 Люки, Р., Управление на кризи, Класика и стил, 2007 г.
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Според Виктор Врум3, човекът е мотивиран за дейност, 
защото очаква, че неговото действие ще го придвижи към та-
кова състояние на нещата, което ще е по-удовлетворяващо от 
предишното, т.е. той ще постигне своите цели и ще задоволи 
своите потребности. Ако целите на организацията и индиви-
дът съвпадат,то той би работил по-ефективно.Това съвпаде-
ние може да се постигне чрез развиване на чувството ангажи-
раност към организация.

Според Уайт4 ангажираността включва три области от 
чувства и съответните поведения, свързани с организацията, 
за която индивидът работи:

1. Вяра в организацията и приемането ѝ като такава заед-
но с нейните цели и ценности

2. Готовност в името на организацията да се упражни уси-
лие, по-голямо от това, за което индивидът е нает

3. Желание за запазване принадлежността към организа-
цията

за да се постигне ангажираност на персонала трябва да се 
проучат индивидуалните потребности на хората и да се съз-
дадат условия за тяхното задоволяване. Тази крайна цел може 
да се постигне,ако мениджъра познава добре подчинените си 
и умело използва различните модели,теории и техники за мо-
тивация.

Мотивационни модели 5 могат да се използват като способ 
за повишаване на ангажираността на персонала към органи-
зацията по време на криза.

В изложението са представени тези мотивационните мо-
дели, които най-добре биха развили ангажираност на индиви-
да към организация по време на криза.

3 Vroom, H., Word and Motivation. New York,Wiley, 1964.
4 White, G., Employee Commitment, ACAS, London, 1987.
5 Разработено по: Пенчев, П., Пенчева, Ив. – Основи на управлението, 

Абагар, 2002.
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А. Модел на самообновяването
Високите резултати и удовлетворение от работата трябва 

да са следствие на самоактуазлизация и самообновяване. По-
стоянното развитие на собствените знания и умения ще усъ-
вършенства човека и той ще достигне максималния си потен-
циал и така ще е най-ефективен за организацията. 

Ако организацията предлага на индивида, възможност за 
развитие чрез различни курсове за самоусъвършенстване, то 
индивидът ще развие по-голяма ангажираност и би бил готов 
да вложи повече усилия в работата си, такива усиля, за кои-
то формално той не е бил нает. Индивидът благодарение на 
курсовете,които е преминал ще може да поеме по-големи задъл-
жение и отговорности, което спада към втората група от чувства 
и поведения, характеризиращи ангажираността според Уайт.

Б. Модел на комплексния човек.
Моделът разглежда личността като система, която е изграде-

на от две подсистеми: човек и околна среда. Елементи на подсис-
темата човек са: потребности, желания, способности, очаквания, 
ценности и ролеви представи. Подсистемата околна среда включ-
ва: технология, техники, организация, цели, задачи и функции. 
Ефективността на индивида се разглежда като функция от взаи-
модействието между елементите на тези две подсистеми.

Мениджърът трябва да насочи своите усилия, за да наме-
ри баланса между тези две подсистеми. Потребностите на ин-
дивида да съвпадат с целите на организацията, за да се развие 
в индивида чувство за принадлежност към организацията, 
което да е се е мотиватор в неговата работа. 

В. Японски мотивационен модел
Уилям Оучи описва конкретния мотивационен модел за 

успешната ефективност на японските организации. В своята 
управленска теория „Z“. Японският успех се дължи на умение-
то хората да се почувстват съпричастни с работата на органи-
зация и да работят за постигането на нейните цели. 
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Този модел би имал най-добра ефективност по време на 
кризи, защото ще развие чувството на принадлежност у инди-
вида, а оттук ще се засили и ангажираността му към организа-
цията. Целта на мениджърите трябва е да накарат индивида да 
се чувства добре дошъл на работното си място, той трябва да 
възприема организацията като второ семейство, което винаги 
го подкрепя.

По време на кризи е целесъобразно да се използват някои 
от познатите в литературата мотивационни теории. Според 
Ендрю Силаги6 те могат да се разделят на две основни групи 
според това какви са използваните подходи при анализа на 
мотивацията.

І. Съдържателни теории – теории, които се опитват да раз-
крият, които точно неудовлетворени потребности стоят в ос-
новата на мотивацията. Към тях спадат:

А.Теория за йерархията на потребностите на Маслоу
При нея мотивацията трябва да става чрез най-приори-

тетната потребност в момента. Според Маслоу потребности-
те на хората са подредени по значение и преминаването към 
следващото ниво на потребност става, когато са удовлетво-
рени потребностите от по-ниските нива. Потребностите са 
подредени йерархично по следния начин: физиологически; 
безопасност и сигурност; социални; его, статус, високо мне-
ние; реализация на личността. Незадоволените потребности 
са причина индивидите да се стремят към по-висока ефектив-
ност, за да ги удовлетворят, а по-високата ефективност е пред-
поставка за преминаване на следващо йерархично ниво.

за да се развие чувство на лоялност към организацията, 
то трябва да се дава възможност на индивида да преминава от 
едно ниво на друго ниво в пирамидата на потребностите.

6 В изложението за мотивационните теории е използвана концепцията 
на Ендрю Силаги за мотивацията.
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Б. Теория за двата фактора на Фредерик Херцбърг 
В зависимост от наличието на или отсъствието на удо-

влетвореност от работата. Херцбърг изолира две групи фак-
тори имащи различно отношение към мотивацията:

1.Фактори, които водят до трайна удовлетвореност от 
работата(вътрешни) – към тях се отнасят:

➢ Преодоляване на предизвикателства
➢ Поемане на допълнителни отговорности
➢ Професионален растеж
➢ Получаване на признание,похвала

2. Хигиенни/външни / фактори- те не водят до трайна 
удовлетвореност, но ниските им стойности могат да породят 
неудовлетвореност и оттам демотивация. заради това тези 
стойности трябва да бъдат поддържани в определени грани-
ци. Хигиенни фактори са:

➢ Възнаграждение
➢ Условия на труд
➢ Равнище на междуличностните отношения
➢ Сигурност на работното място
➢ Статус
➢ Политика на компанията

Удовлетворяването на тези две групи фактори би изградило 
ангажираност у персонала. По този начин индивидите напред-
ват и се развиват посредством организацията и повишават своя-
та ефективност, което стои в основата за преодоляване на кризи.

В. Теория за достиженията на Макклиланд
Според нея хората имат три много важни висши потреб-

ности от власт, от постижение, от обвързаност. Мотивацията 
на хората може да се изгражда на тяхна основа. 

Потребността от власт означава желание да се въздейства 
на другите. Хората със силно желание за власт не винаги са ка-
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риеристи в лошия смисъл на думата.Потребността от пости-
жение е желанието и нагласата да се доведе нещо докрай. Хо-
рата със силно развита потребност от постижение обичат да 
работят в ситуации, в които те ще могат да поемата отговор-
ност за изпълнението.Потребност от обвързване е желанието 
и необходимостта от благоприятни взаимоотношения, взаим-
на помощ в процес на труд или други човешки дейности.Тази 
теория има изключително важно значение за мотивацията от 
гледна точка на въздействие върху поведението на другите. 

ІІ. Процесни мотивационни теории – те не отричат първа-
та група, а отиват по-нататък. Разглеждат как точно протича 
процеса на мотивация като отчитат възприятията, оценките, 
очакванията и други психологични проблеми.

А. Теория за очакванията на Врум
Мотивационната теория на очакванията има три промен-

ливи: избор,очакване и предпочитание. Изборът се свързва с 
насочването към една от няколкото алтернативи на поведе-
ние. Очакването е вярата, че избраното поведение от изпъл-
нителя ще доведе до успех или неуспех. Предпочитанията се 
инициират с различната ценност, която се отдава на резулта-
тите от труда.

Мениджърите трябва да се стремят предпочитанията на 
персонала да имат допирни точки с тези на организацията.Това 
може да се постигне, ако различните ценности,потребности и 
цели на индивида съвпадат с тези на организацията.

Б. Теория на утвърждаването на Скинър
Основен механизъм тук е награждаването. Мотивацията 

на хората е функция от последствията(наградите). Ако хора-
та се награждават за постигнатите по-високи ефективност, в 
бъдеще те отново ще се стремят да повишат ефективността на 
труда си, тъй като ще знаят, че усилията им ще получат при-
знание.
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Наградите не е задължително да са парични, това може да 
са похвали, делегиране на по-големи отговорности и др.Това е 
една от най-подходящите теории, които могат да се използват 
по време на кризи, защото индивидът знае, че от работа си ще 
има благоприятни последици, следователно той се старае по-
вече, повишава своята ефективност и правопропорционално 
и тази на организацията.

Използването на правилните методи за мотивация оказва 
значително влияния в процеса на изграждането на чувство на 
ангажираност към организацията.Посочени по-долу методи 
са едни от най-често използваните. Чрез тях се повишава чув-
ството за ангажираност на персонала, защото те пряко засягат 
принадлежността на индивидите към организацията, като съ-
щевременно удовлетворяват техните потребности.

➢ Развитие на съпричастност – хората трябва да разберат, 
че просперитета на организация означава и личен прос-
перитет, трябва да съпреживеят успеха на организацията.

➢ Обучение и развитие на хората – това е възможност за 
хората да усъвършенстват своите знания и умения. По 
този начин те стават по-компетентни, може да им се де-
легират по-големи правомощия, което показател за до-
верие в качествата на индивида и развива чувството, че 
за ценен.

➢ Мотивиране чрез работа – ако изпълняваната работа е 
обвързана със съответните индивидуални стимули, то 
тя носи удовлетворение и оттук повишаване на ефек-
тивността на работата.

➢ Ръководството – мениджърският екип трябва не само 
да развива съпричастност у индивида, но и да дава си-
гурност и да насочва хората.

➢ Екипна работа – тя е високоефективна, тъй като це-
лите са ясни на всички и те участват при тяхното по-
стигане. Членовете на екипа могат свободна да изразят 
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своето мнение и така участват в процеса на вземане на 
решения.

Изброените в доклада мотивационни модели, теории и 
техники пряко влияят върху изграждането на ангажираност-
та у персонала защото те развиват и трите направления, с кои-
то се определя тя, а именно7:

1. Чувство за принадлежност към организацията – хората 
се възприемат като част от организацията, убедени, са че ра-
ботейки за нея, те ще постигнат своите индивидуални цели.

2. Чувство, че изпълняваната работа е вълнуваща, предиз-
викателна, значима и интересна – мениджърският екип съ-
действа на хората да напредват и да се развиват. 

3. Доверие в управлението – всеки член на организацията 
е информиран за това, което става в нея – както за успехи, 
така и за трудности.Хората вярват във възможностите на ме-
ниджърския екип и в това, че те взимат най-правилните реше-
ния в различните ситуации.

Мотивацията като психически процес и мотивирането като 
дейност на работодателя и неговата администрация, свързана 
с постигането на точно определено поведение на персонала са 
непосредствено свързани с общата икономическа, социална и 
политическа среда в страната. Появата на кризи е почти неизбе-
жен момент в управлението. Един от основните въпроси в съ-
временната действителност,който стои пред всеки мениджър е 
как, чрез какви способи да изведе своята организация от кри-
зата като същевременно минимизира негативните последици.

Съвременният подход за управление на персонала се опи-
ра на схващането, че човешките ресурси са най-важните акти-

7 Разработено по: Пенчева, Ив., Организационно поведение, Абагар, 
2007 г.
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ви, които притежава една организация и тяхното ефективно 
управление е ключът към нейния успех. По време на криза 
трябва всички усилия да са насочени към персонала, да се по-
каже, че всеки отделен кадър е важен за организацията и че 
персонала е основно средство за преодоляване на кризи. Това 
може да се постигне чрез изграденото чувство на ангажира-
ност към организацията.

Изграждането на ангажираност е дълъг и сложен процес, 
но постигне ли се той носи трайни последици. Ключът в него-
вото достигане е проучване на индивидуалните потребности 
на хората и създаване на условия за тяхното задоволяване. 
Именно тук насреща се появява мотивацията, която изследва 
различните потребности и намира начин да ги удовлетвори.
Именно за това можем да твърдим,че мотивацията е възмож-
ност за постигане на ангажираност на персонала. Използване-
то на подходящите модели,теории и методи за мотивация са 
основа за изграждане чувството на ангажираност у персонала. 
Неговото постигане трябва да е главен приоритет на ръковод-
ството, защото то е предпоставка за преодоляване на кризи и 
минимизиране на негативните последици от тях.
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РАЗвИТИЕ НА ПОлИТИЧЕСКОТО 
лИдЕРСТвО в ЕвРОПА  

ОТ XIX вЕК дО НАШИ дНИ

Натали Невелинова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,

студент IV курс, „Публична администрация“

Лидерството е процес, който има за цел да организира, 
координира и контролира междуличностните отношения в 
определена социална група. Лидерът е онази личност, която 
с помощта на своите лични качества, знания и умения успя-
ва да завладее масите и да ги обедини по пътя към решаване-
то на определени цели и задачи. Макар лидерската теория да 
възниква като самостоятелен предмет на научни изследвания 
едва в края на 19 – началото на 20 век, нейните корени могат 
да се открият още в древността. Важен елемент на обществе-
ната организация са били мъжките съюзи. Мъжката част на 
общността e избирала вожд от редицата на мъжете, който се 
откроява с лични качества, знания и богатство. Отначало та-
кива хора имат влияние благодарение на личните си качества, 
а после властта на вожда започва да се предава по наследство. 
В резултат на тези процеси започва появата на привилегиро-
вани слоеве на обществото — вождове, жреци, а също и най-
успешните в стопанската дейност. 

Сред първите изследователи на лидерството като социа-
лен феномен могат да се откроят имената на Конфуций и Пла-
тон, които са анализирали начина, на чиято база са изградени 
отношенията между лидера и последователите му. В трудове-
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те на Платон централно място заема идеята за идеална дър-
жава, която е управлявана от цар- философ, който гарантира 
мъдрото и благоразумно водачество. Според зигмунд Фройд 
лидерът съчетава в себе си всички онези качества и способ-
ности, които другите в групата нямат, но ценят високо и биха 
искали да притежават. Поради това той се превръща в идеал, 
в модел за подражание. за него са характерни черти като са-
моувереност, инициативност, добра комуникативност, висока 
самодисциплина и отговорност. Добрият лидер умее да съз-
дава впечатлението в околните, че може да се справи с всяка 
ситуация и всеки възникнал проблем и по този начин снижа-
ва напрежението в групата. Благодарение на способността си 
да печели доверието и благоразположението на хората, той 
има възможността да оказва влияние на техните нагласи. В 
този смисъл, неизменна част от лидерството е наличието на 
власт, чието упражняване се възприема като вид политика. 
Тази теза е подкрепена от политолозите, които смятат, че две-
те понятия- власт и политика- са тясно свързани едно с друго 
и съществуват в симбиоза. Съвременната интерпретация за 
политиката и нейното развитие я определя като провеждане 
и поддържане на курс от действия, при които се вземат ре-
шения, включващи стратегия, тактика и цел.1 Корените на 
политическото лидерство трябва да се търсят в идеята за веч-
ното социално и политическо неравенство на хората. Именно 
това неравенство поражда управленския елит, който излъчва 
своите лидери. Лидерската позиция може да бъде заета както 
от един човек (монарх, президент, автократ, тиран), от някол-
ко души (регентство, хунта, олигархия) или на повече хора 
(парламент). 

Години наред лидерството като социален феномен заема 
централно място в изследванията на редица психолози, соци-

1 „Властта“, Димитър Иванов, Изд. „Наука и изкуство“, София, 1985 г.
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олози, политолози. Най-популярните схващания за същност-
та на този процес могат условно да бъдат подредени в четири 
основни групи. Първа е теорията на чертите, според която 
лидерът притежава определени и специфични качества, които 
привличат и мотивират хората и ги карат да се идентифицират 
с тази личност. Втората е ситуативната теория, която акценти-
ра върху идеята, че в различни ситуации за лидери на група-
та могат да бъдат излъчени различни хора, които проявяват 
необходимите способности. Теорията за лидерските роли пък 
смята, че лидерът в дейността си може да бъде организатор, 
преговарящ, представител, говорител и т.н. Четвъртата по-из-
вестна теория е синтетичната. Според нея лидерството е про-
цес на организация на междуличностните отношения в група-
та, а лидерът е субект на управлението на този процес.

През 1954 г. Ейбрахам Маслоу дефинира своята пирами-
да на човешките потребности, която играе ключова роля за 
развитието на човешките ресурси и теорията за мотиваци-
ята. Пирамидата се състои от следните пет нива: физиоло-
гични нужди, усещане за сигурност, социални потребности. 
Най-силно влияние върху формирането на политическото 
поведение оказват двете най-високи потребности- от призна-
ние и от реализация. за да се превърне в политически лидер, 
една личност трябва да притежава широк набор от качества 
и способности. Необходимо условие за това е да може да пе-
чели доверие и да бъде авторитетнa, чрез което да въздейства 
ефективно върху поведението на останалите членове на орга-
низацията. Той трябва да умее да общува с хората по начин, 
съобразен с техните индивидуални особености, т.е. да познава 
техните желания и очаквания и да знае как да постигне це-
лите си, използвайки по ефективен начин тази информация. 
Същевременно с това той трябва да бъде отговорен и да има 
добра преценка за реалността, което означава, че не бива да 
подхранва илюзии и безпочвен оптимизъм в последователите 
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си. Необходимо е лидерът да има добра памет по отношение 
на личната информация за всеки, с когото общува, да показва 
заинтересованост, да умее да изслушва и да бъде положително 
настроен. 

Така, както има различни теории за лидерството, така съ-
ществуват и различни типове лидери въз основа на индивиду-
алните си черти. Една от най-всеобхватните и мащабни класи-
фикации принадлежи на руската авторка Г. Авцинова. В своят 
труд „Политическо лидерство“ тя извежда четири основни 
критерия, които характеризират личността на лидера. Те са: 
отношението му към властта, начина за постигане на целите, 
типа дейност, който извършва и отношението му към действи-
телността. Според положението си спрямо властта лидерите 
могат да са два вида- във властта и в опозиция. Първите имат 
по-голяма възможност да оказват влияние върху обществото. 
Въз основа на това как ще се възползват от тази възможност 
те биват егоцентрични и социоцентрични. Егоцентриците се 
стремят да постигат своите лични цели, а социоцентриците- 
работят в полза на обществените потребности. Лидерите в 
опозиция също се подразделят на два вида- конструктивен и 
конфронтационен. за първият е характерно, че критикува уп-
равляващите и посочва грешките им и по този начин печели 
общественото одобрение. Конфронтационният е много по-аг-
ресивен в поведението си спрямо властта. Неговата цел е да от-
неме управлението, да направи преврат и да поведе страната в 
коренно различна посока на развитие. Най-благоприятна сре-
да за възникването на такъв тип опозиционер е в условията на 
криза. По вторият критерий, който Авцинова извежда- метод 
за постигане на целите- могат да се обособят няколко типа по-
литически лидери- реформатори, революционери, реалисти 
и авантюристи. Те могат да бъдат взаимно противопоставени 
двама по двама. По отношение на промените за реформатори-
те са характерни по-плавните методи, докато за революционе-
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рите- по-радикалните. По преценката за действителните въз-
можности реалистите ограничават своите действия само до 
сферата на осъществимото, докато авантюристите често под-
хранват илюзии и се надценяват. Третият критерий, свързан с 
типа дейност оформя два типа политици- идеолог и органи-
затор. Първият изпъква със своята оригиналност, различност 
и се определя като алтернатива на статуквото. Организаторът 
се отличава със способността си да мобилизира, организира 
и координира хората по пътя към осъществяването на идеи-
те на идеолога. Последният критерий според Авцинова е от-
ношението на политическите лидери към действителността. 
Според него те биват романтици, реалисти, фанатици и по-
пулисти. Романтиците умеят лесно да печелят масите на своя 
страна, но тяхна слабост е това, че често не отразяват адек-
ватно реалността, което води до взимането на необмислени 
решения. Тяхна противоположност са политиците- реалисти, 
които имат добра преценка за случващото се и взимат необ-
ходимите решения на база задълбочен анализ. Фанатиците 
са в другата крайност- те имат свръхпотребност от власт и са 
болезнено амбициозни. Не приемат чуждото мнение и искат 
набелязаните цели да бъдат постигнати на всяка цена. Лиде-
рът- популист се възползва от общественото недоволство от-
носно наболели проблеми с общонационално значение, става 
изразител на волята на масите и по този начин се превръща в 
техен кумир.

Това разделение е условно и не трябва да бъде приемано 
като абсолютно правило, тъй като в реалния живот рядко се 
среща някой от посочените групи лидери в чист вид, а по-ско-
ро представлява смесица от качествата на няколко от тях. 

Инструментите, посредством които политическият лидер 
може да въздейства ефективно върху обществото, са няколко. 
От голямо значение са връзките, познанствата и взаимоот-
ношенията, които той изгражда с поддръжниците си. С осо-
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бена сила се ползват емоционалните връзки, които могат да 
осигурят преданост към лидера. Важен също е социалният му 
статус, на база на който печели авторитет и легитимира ръко-
водната си позиция. Друг инструмент за въздействие, чиято 
роля не бива да бъде подценявана, е медийното влияние, чрез 
което може да се въздейства върху поведението на членовете 
на политическата партия и симпатизантите.

Немският политикономист и социолог Макс Вебер от-
деля сериозно внимание в изучаването и анализирането на 
същността и функционирането на държавата, възникването 
и развитието на различните типове политически системи и 
видовете политици, които те създават. В произведението си 
„Политиката като призвание“ той извежда няколко основни 
качества, които според него формират добрия държавник. 
Според Вебер той трябва да притежава страст, да е искрено 
посветен на делото си и да се отнася към него с цялата сери-
озност, която е възможна. Политикът трябва да има развито 
чувство за отговорност, както и да има верен и трезв поглед, 
който да не позволява емоциите да замъглят преценката му. 
Всяка грешка, свързана с недостатъчно ясна и точна прецен-
ка за действителността, би била фатална, защото решенията 
му засягат цялото общество. При анализа на властовите от-
ношения за Вебер основно значение има не толкова насили-
ето, колкото механизмите на съгласие с държащите властта. 
Тези механизми той определя като „легитимно господство“ 
и разграничава три негови форми. Първата е авторитетът на 
традицията, която в чист вид представлява патриархалното 
общество. Втората е свързана със законността и рационално 
създадените правни норми. Според Вебер към последния тип 
могат да се съотнесат държави като САЩ, Англия и Франция, 
чиито граждани се подчиняват не на личности, а на конкретно 
установени правила. за най-чист вид на т. нар. легално гос-
подство социологът смята бюрокрацията, която осигурява 
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равнопоставеността на всички пред закона. Третата форма е 
на необикновената лична дарба, наречена харизма (от гръц-
ки: χαρις – дар от Бога, божественото). Тя е най-близко до раз-
бирането на Вебер за присъща на политическия лидер власт. 
Харизматичното управление е специфична форма на власт, 
която използват лидерите, които са възприемани и признава-
ни като надарени с изключителни способности от последова-
телите си. От това следва, че при определянето на харизма-
тичността на определена личност важна роля има оценката, 
която дават за нея околните, т.е. не е задължително в основата 
да стоят реално съществуващи качества, достатъчно е само да 
се внуши идеята за тях. Харизмата на лидера увлича и вдъх-
новява поддръжниците му, тя спомага той да бъде популярен, 
разпознаваем и различен. Могат да бъдат дадени много при-
мери за харизматични лидери, останали в европейската ис-
тория с реформите, които са въвели в управляваните от тях 
страни. Обичани или мразени, значението им за развитието 
на политиката, не може да бъде пренебрегнато. В настоящето 
изследване ще се спрем на германския лидер от XIX век- Ото 
фон Бисмарк и на първата жена- премиер в Англия – Марга-
рет Тачър.

Ото Едуард Леополд фон Бисмарк-Шьонхаузен (1815 – 
1898), известен и с прозвището „Железният канцлер“, е пру-
ски и по-късно германски държавен деец. През 1832 г. той за-
почва да учи в Гьотингенския, а после в Берлинския универси-
тет. Взел изпитите си с минимални усилия, Бисмарк постъпва 
като чиновник в пруската администрация, но бързо се отегча-
ва и отказва от тази кариера. През следващите десетина годи-
ни той опитва да се превърне в модерен земевладелец, но дори 
и това не му носи удовлетворение. Усилията да бъде съвестен 
господар се редуват с депресия и безреден живот. Познатите 
му са шокирани от неговия необуздан характер и маниери и го 
наричат „дивия Бисмарк“. През 1847 г. той се жени за Йохан-
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на Путкамер, която оказва влияние върху характера му, като 
го превръща в сериозен човек с чувство за дълг. Скоро след 
това Бисмарк започва и кариера, която в крайна сметка го от-
вежда на върха на националната и световната политика. През 
1847 г. Бисмарк е избран за представител на новосъздадената 
пруска законодателна власт и бързо си спечелва репутацията 
на язвителен оратор. Неговите изяви впечатляват правител-
ствените кръгове и скоро е назначен за посланик в Германска 
конфедерация във Франкфурт. През 1862 г. Бисмарк е повикан 
в Берлин, за да помогне за преодоляването на конституцион-
на криза във връзка с противопоставянето между новия крал 
Вилхелм I и доминирания от либералите ландтаг по въпроса 
за военната реформа. Спечелил доверието на пруския владе-
тел, на 23 септември 1862 г. Бисмарк е назначен за министър-
председател.  

Въпреки висотата на поста, който заема, Бисмарк проявя-
ва отзивчивост към исканията на работническата класа като 
непрекъснато се интересува от начина ѝ на живот и периодич-
но предприема законодателни инициативи за подобряването 
на социалното ѝ състояние.

Едно от основните виждания на Бисмарк е, че външната 
политика трябва да се подчинява изцяло на държавния инте-
рес, а не на индивидуален стремеж за власт и слава. В центъ-
ра на Бисмарковата политика стои обединяването на герман-
ските държави в единна и силна държава под върховенството 
на Прусия. Само за няколко години той осъществява целта 
си като присъединява към Прусия редица територии и става 
пръв канцлер. 

Бисмарк играе и важната роля на посредник между Русия 
и Англия с цел избягване на европейска криза. Той лавира из-
кусно между двете страни като по този начин успява същевре-
менно да огорчи и да удовлетвори всички. Възползвайки се 
от позицията си, канцлерът започва да плете система военни 
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съюзи и коалиции за взаимната неутрализация на европей-
ските сили. Именно тази система, просъществувала до ХХ век, 
подготвя господството на Германия в Европа.

Обобщавайки управлението на Бисмарк, неизменно тряб-
ва да се посочат всички положителни промени, които е уста-
новил. Той успява да намери верния път към териториалното 
и институционно обединение на Германия, изгражда общо 
чувство за съпричастност, проявява законодателно творчест-
во. завещава на народа си социален мир, национална чест, 
договорни гаранции за сигурността на държавата. Грешките, 
които Бисмарк допуска се изразяват в липсата на поетапност, 
предпазливост, разбиране на факторите и балансите в светов-
ната политика, разум и реалност. В този смисъл никоя цел, 
колкото и велика да е тя, не бива да бъде реализирана с цената 
на жестокост и агресии. 

През XIX век на световната политическа сцена излиза 
жена- Маргарет Хилда Тачър- която чрез умелите си действия, 
както и благодарение на високата си образованост, се превръ-
ща в един от най-успешните лидери, които Англия е имала. Тя 
е член на консервативната партия и основоположник на по-
литическа идеология, известна като Тачеризъм, теоретически 
включваща намалени разходи на правителството и привати-
зация на притежаваната от правителството промишленост. 
Първите си стъпки в политиката тя прави в колежа, когато 
през 1946 г. е избрана за председател на Консервативната асо-
циация на Оксфордския университет. През 1959 г. е избрана 
за депутат, през 1961 г. е избрана за парламентарен секретар 
в Министерството на социалното осигуряване, а по-късно е 
назначена на същата позиция в Министерството на образова-
нието и науката. Началото на 1976 г. е белязано от изключи-
телно силната и язвителна реч на лейди Тачър по отношение 
политиката на Съветския съюз. Поради това вестникът на съ-
ветското Министерство на отбраната ѝ дава прозвището „Же-
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лязната лейди“, което в последствие се превръща в еталон за 
непоколебим и постоянен характер. 

На следващите парламентарни избори на 4-ти май 1979 г. 
нейната партия печели мнозинство и тя е избрана за първа-
та жена – министър-председател на Англия. Управлението ѝ 
продължава цели 11 години – до 22-ри ноември 1990 г. Комби-
нацията от политически национализъм и икономически либе-
рализъм, която лежи в основата на държавническата полити-
ка на Маргарет Тачър, кара някои политически наблюдатели 
да я подозират в „популизъм“. Всъщност тя е един от първите 
политици в съвременна Европа, открили, че в епохата на края 
на Студената война отново става възможно успешно да се съ-
четаят икономическият просперитет и политическата незави-
симост. Тачър твърдо вярва във възможността за създаването 
на нов международен ред, в който всяка държава следва да се 
ръководи преди всичко от собствените си национални инте-
реси. Според нея подобна политика предлага по-големи перс-
пективи за осигуряване на мира и просперитета в Европа и 
в света, отколкото изградените по време на Студената война 
системи на взаимна обвързаност, които без ръководство и за-
дължителност все повече губят ориентация.

залезът на политическата кариера на Маргарет Тачър идва 
с решението да се заменят местните правителствени данъци 
с обществени такси, което предизвиква широка обществена 
реакция. Това води и до пониженият ѝ рейтинг на следващи-
те избори, когато ѝ се налага да стигне до балотаж. Нейните 
колеги от кабинета са на мнение, че след като първия тур не е 
бил категоричен, тя ще загуби втория. На 22. 11. 1990 г. Тачър 
заявява, че няма да участва повече в надпреварата и управле-
нието ѝ е достигнало края си. 

Ако се направи обобщение на политиката, провеждана от 
Маргарет Тачър, трябва да се отбележи, че тя е непоколебима 
защитничка на свободата и пазарна фундаменталистка, която 
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не вярва в държавната намеса. Тачър управлява твърдо и ав-
торитетно като извършва големи реформи в промишлеността 
и в местното самоуправление, при което променя финансира-
нето му. Успешна е и нейната външна политика. Всичко това 
допринася за връщането на вярата, гордостта и самочувствие-
то у нацията, за убедеността ѝ в собствените си сили. Въпреки 
всички успехи, управлението на Маргарет Тачър оставя много 
и нееднозначни мнения у различните политици и наблюдате-
ли. Достатъчно доказателство за това е, че за 2 години – 2002 и 
2003 – при две различни проучвания на общественото мнение 
първо е на 16-то място за стоте най-велики британци за всич-
ки времена, а на следващата година е на 3-то място за стоте 
най-лоши. 

Ако проследим изграждането на гореспоменатите лично-
сти като световни лидери, неизменно ще забележим, че ма-
кар и живели в различни векове и държави и проявили се в 
различни обществено- политически ситуации, те имат много 
сходни черти. „Великите лидери знаят, че всяка стъпка, коя-
то предприемат, всяко решение, което те правят, има значе-
ние. Те знаят, че трябва да избират стратегиите си внима-
телно, след това да действат агресивно. Те знаят, че трябва 
да мислят в перспектива – не само за следващата си стъпка, 
но и за много стъпки след нея“2.

2 „Tough Truths: The Ten Leadership Lessons We Don’t Talk About“, Deirdre 
Maloney, Business Solutions Press, San Diego, 2012.
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ПублИЧНО-ЧАСТНОТО 
ПАРТНьОРСТвО.  

ПРИНЦИПИ, МОдЕлИ И ПОлИТИКИ  
ЗА ЧАСТНОТО ПРЕдлАГАНЕ  

НА ПублИЧНИ уСлуГИ в бълГАРИя

Дамян Николаев Николов, Петър Ролнауд Лятуу 
ВТУ „Св. Св Кирил и Методии“,

студенти „Публична администрация“ (3 курс)  
и „Право“ (2 курс)

След доста години очакване и няколко значими инвести-
ционни проекта, които се осъществиха без специален закон, 
на 15 юни в Държавен вестник беше публикуван закон за пуб-
лично-частното партньорство (ПЧП).Той влиза в сила от на-
чалото на 2013 г., като дотогава Министерският съвет следва 
да е приел подзаконовите нормативни актове за прилагането 
му и да е изменил съществуващите в съответствие с неговото 
съдържание. В срок до 30 юни 2013 г. се очаква и приемането 
на националната програма за ПЧП, както и планът за дейст-
вие, свързан с проектите за ПЧП до 2020 г.Правната общност 
очакваше приемането на закона за ПЧП, след като много про-
ектозакони досега спираха в някоя от фазите на законодател-
ния процес през годините на прехода. Още по-важно е, че сега 
се подхожда внимателно и с необходимата последователност.

Макар и осигуряваща добри приходи за адвокати, финан-
систи, консултанти и други, историята на ПЧП в Централна и 
Източна Европа оправдава напълно този подход. Много чес-
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то фокусът на частния партньор към високи печалби и лип-
сата на адекватна оценка за необходимостта от проектите за 
ПЧП създават твърде противоречива оценка въобще за този 
способ за предоставяне на публични услуги.Необходимостта 
от създаване на алтернатива на бюджетното финансиране за 
проекти от обществена значимост възниква през 80-те години 
в западна Европа, като съвременните модели на ПЧП водят 
началото си от Великобритания и Австралия. През послед-
ните две десетилетия само в ЕС големите проекти,които са 
финансирани чрез този модел са повече от 1500, а стойност-
та им надвишава 280 млрд. евро. Моделът може успешно да 
съжителства както с бюджетното финансиране, така и с фи-
нансирането от фондовете на ЕС.законът за ПЧП дефинира 
целите си, които са свързани с традиционно важната въз-
можност да се осъществяват частни инвестиции в обекти на 
инфраструктурата и да се извършват дейности от обществен 
интерес при условията на дългосрочно сътрудничество, което 
може да продължи от 5 до 35 г.От приложното поле на зако-
на за ПЧП естествено са изключени обществените поръчки, 
които се възлагат по силата на специалния закон  – зОП, и 
чрез които се разходват публични средства. Едновременно с 
това предвид 20-годишната практика по прилагането на за-
кона за концесиите тази иначе основна форма на ПЧП също 
е изключена от приложното поле на закона.Обекти на финан-
сиране, изграждане, управление и/или поддържане по закона 
за ПЧП се предвижда да бъдат: паркове; паркинги; системи за 
сигурност, наблюдение, улично осветление; болници; спортни 
обекти; затвори;; магистрали образователни центрове; други 
обекти на техническата инфраструктура.

При ПЧП се отчита фактът,че както публичният,така и 
частният сектор притежават предимства при изпълнението 
на определени дейности. Позволявайки на всеки един от сек-
торите да изпълнява дейностите, в които са най-добри, съз-
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даването на инфраструктурата и обслужването от публичния 
сектор могат да се извършат но най-изгодния икономически 
начин. Следователно можем да кажем, че ПЧП е начин да се 
комбинират присъщите предимства на публичния и частния 
сектор, за да се постигнат най-висока ефективност и приемли-
ва социална справедливост по отношение на изграждането на 
инфраструктурни обекти и предлагането на публични услуги.

Публично-частното партньорство се характеризира ос-
новно със следните четири компонента: на първо място е 
сравнително дългата продължителност на партньорство 
при реализация на проектите. В зависимост от пазарните 
условия,тези периоди може да варират от 15 до 50години. На 
второ място е от важно значение начина на финансиране на 
проектите-частично или изцяло от частния сектор.На тре-
то място са задачите и отговорностите.Основна е ролята на 
частния сектор като икономически оператор във всички фази 
на проекта-проектиране,строителство,финансиране и упра-
вление. На четвърто място е разпределението на рисковете 
между публичния и частния партньор, които са били поемани 
от публичния сектор. От частния сектор се поемат само тези 
рискове, които той може по-добре да оцени, контролира и уп-
равлява.

Целата на ПЧП е да изгради нови или да подобри същест-
вуващи активи и на тази база да предлага услуги на клиенти 
на публичния сектор срещу заплащане, съответстващо на ка-
чеството и количеството на оказваните услуги. Новият бизнес 
често се създава като дружество със специално предназначе-
ние (ДСП). Същноста на ПЧП се изгражда в: изграждане на 
публични активи и на тази база продажба на публична услу-
га, като частния сектор определя необходимия ресурс,който 
трябва да бъде вложен за постигане на планирания резултат; 
формиране на процес,на чиято база публичната услуга ще от-
говаря на специфициран стандарт през жизнения цикъл на 



111

ПЧП проект; съвпадение на интересите на потребителя, дос-
тавчика на услугата и основните инвеститори предоставена-
та услуга да отговаря на специфицирания стандарт; изграж-
дане на връзки между публичния и частния сектор,основани 
по-скоро на базата на партньорство, отколкото на конфрон-
тация. Казаното до тук характеризира ПЧП само в най-общ 
смисъл. Необходимо е познаване на фундаменталните прин-
ципи. На първо място основният фундаментален принцип е 
„стойност срещу парите“. Факрторите, които определят как-
ва стойност срещу парите може да генерира един проект, се 
делят на 3 основни групи-спецификации на крайния продукт 
(публучна услуга); обща стойност на проекта за цялата му 
продължителност;заплащане за резултат.

Спецификацията на крайния продукт трябва да гаранти-
ра на частния бизнес участие във фазата на проектирането,да 
въвежда иновации и да предлага услуги според ясни стандар-
ти. При възникване на каквито и да било проблеми и дефекти 
частният сектор заявява,че те не са по негова вина, тъй като 
той е само изпълнител на предварително изготвени проекти и 
следователно не носи отговорност за проблемите.

Общата стойност на проекта за цялата му продължител-
ност е вторият фактор, определящ постигането на стойност 
срещу парите.В основата на оценката на рентабилността на 
ПЧП са т.нар. еталони на публичния сектор („Public Sector 
Comparators“). Традиционните практики на търгове за възла-
гане на обществени поръчки несъмнено водят до избора на 
най-ефтиния проект, а не на проект, който би донесъл най-
голяма добавена стойност за цялото време на съществуването 
му.Точно в това е силата на ПЧП проектите-да се оцени стой-
ността на проекта в дългосрочни периоди.

Третият основен факрто е заплящането за резултат.Един 
от ключовите акпекти за на ПЧП проектите е, че потреби-
телите на публичната услуга започват да плащат след като 
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активите са изградени или след като започне доставката на 
услугата.В общия случей идеята на ПЧП проектите е плаща-
нето да започва едва след окончателното изграждане на акти-
вите или при (началото на) предлагане на услугите. В основата 
на финансирането на ПЧП проектите лежи идеята за плащане, 
обвързани с изпълнението им.

При прехвърляне на отговорността към частния сектор 
най-честно срещани са рисковете от забавяне на проектите 
или рисковете от преразход на проектния бюджет. Напри-
мер при оценяване на проекти националната служба по одит 
на Великобритания извършва оценяването одновременно на 
база на традиционното възлагане на обществени поръчки и 
на база на ПЧП. През 1999 г. се стига до заключението, че при 
оценката на проекти на основата на ПЧП не се наблюдават 
бюджетни преразхди. Проектите са изпълнени в рамките на 
предвидения бюджет или на подписаните договори.При 73% 
от проектите, въз основа на традиционното възлагане на об-
ществени поръчки, са отчетени преразходи.От гледна точка 
на забавяне на проектите, 30% от ПЧП проектите са завър-
шени със закъснение, което е много по-малко от забавянето 
при традиционно изпълнените проекти -70%. Естествено е 
оценката на риска да бъде включена при оферирането (отчи-
тането) на цените,предлагани от частния сектор.Този въпрос е 
в основата на оценяването на ефективността и ефективността 
на проектите. При нарастване на конкуренцията процентът 
на закъсненията при изграждане на различни инфраструкто-
ри ще продължава да намалява. Данъкоплатецът не търпи ни-
какви финансови щети, закъснението остава изцяло за сметка 
на частния сектор. Следователно фундаменталните принципи 
на ПЧП са стойност срещу парите намира израз в пълното от-
читене на разходите и рисковете в дългосрочен план. „Прех-
върляне на риск „ означава, че проектните рискове трябва да 
се поемата от този партньор, който е в по-добра позиция да 
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се справи с тях при по-малки разходи. Предимствата пред об-
ществените поръчки е привличането на частен капитал, риска 
по изпълнението на проекта, който може да бъде прехвърлен 
на изпълнителя, възникващата симбиоза от силните страни 
на публичния и частния сектор и от комбинирането на етапи-
те на проектиране, изграждане и експлоатация.

Предимствата на ПЧП произтичат и от факта, че нараства 
ефективността на инвестициите заради икономии, ефекас-
ност на строителните работи, новаторство и изпълнение на 
най-добрите методи. Във Великобритания общите иконо-
мии са изчислени също на средно 17%, според представен от 
финансовата комисия доклад „ Механизми за ефективност 
от инвестиции при ПЧП“. Преди всичко са необходими по-
литическа ангажираност и твърда законодателна подкрепа. 
Политическата ангажираност на стратегическо ниво е важна 
за частния сектор, тъй като в противен случай фирмите няма 
да имат стимул да изразходват ресурси за кандидатстване и 
спечелване на договори, ако не виждат в ПЧП постоянен из-
точник на възможности за бизнес. Създаването на отдел (ко-
мисия) към Министерство на финансите за координиране на 
ПЧП проекти е може би най-важното условие за техния успех. 
Изводът е че ПЧП се предприемат, кагато отговарят на опре-
делени характеристики и когато са от определен тип и размер, 
така че да осигуряват рентабилност на инвестициите.

Осигуряване на нужните условия и предпоставки за ус-
пешен ПЧП проект не е всичко. Съществуват и спецефички 
предизвикателства свързани с реформата в законодателство-
то, с културните различия и с адаптирането към по децен-
трализирана система на икономически отношения или други 
структурни трудности. Вероятно най-важните са: законови 
и културни различия; ревизиране на закона за концесиите и 
законовата рамка; адаптиране на ПЧП към по-децентрализи-
рана структура за управление на публичния сектор. На след-
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ващо място са структурните предизвикателства свързани със 
способността на политическите институции да осъществят 
реформи с липсата на развити вътрешни капиталови пазари и 
способност както от страна на потребителите,така и от страна 
на правителството да се заплатят разходите свързани с новите 
инвестиции. Не на последно място от значение е прилагането 
на ПЧП в частния сектор.

В условията на глобализираща икономика, каквато е се-
гашната, участие в ПЧП проекти трудно се постигат без ин-
веститорите да разполагат със значителен финансов ресурс. 
Но финансиране обикновенно получават прозрачни компании 
с ястни роли на публичния и частния партьор и с добре кон-
тролиран мениджмънт. Ефективността на всеки модел на ПЧП 
предполага наличието и на определени по-конкретни условия:

– От интерес на публичния сектор е възможността да 
трасферира риск към частния сектор, щом последният 
очаква да получи възвръщаемост, съразмерна на поетия 
риск;

– От значение пък за частния сектор е наличието на сил-
ни стимули,достатъчно мотивиращи го да поддържа 
нивото на активите и услугите в ПЧП на задоволително 
равнище, да увеличава техния обем и да реализира пе-
чалби от ефективността;

– Частният партньор трябва да има възможност за лесен 
достъп до необходимата практическа информация,при 
това на разумна цена,за иницииране и управление на 
ПЧП;

– Най-после проектите трябва да са атрактивни за фи-
нансовите институции, така че кредиторите да са удово-
летворени от равнището на приходите и от степента на 
рисковете, свързани с реализацията на тези приходи;

Това са най-важните предпоставки и необходими условия 
за избор на един или друг модел на ПЧП.
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Видовете модели в зависомост от начина и формата на 
прехвърляне на риск към частния сектор могат да се обособят 
две групи модели на ПЧП – с намаляващо публично участие 
или само с намаляващо публично финансиране.Разгледани по 
отделно моделът с намаляващо участие на публичния сектор 
се представя чрез скала на проектните рискове като се започне 
с обществените поръчки и се стигне до пълната преватизация 
на публичните активи.В този случай изпълнителят няма или 
има незначителна роля в проектирането за възможностите за 
иновация. В градация представени те са: „Проектирай, По-
строй“; „Проектирай, Построй, Оперирай“ (DBO); „Проекти-
рай, Построй, Финансирай“; „Проектирай, Построй, Финан-
сирай, Оперирай“ (DBFO); „Построй, Оперирай, Прехвърли“; 
„Преватизирай“

Най-комплексния и често даван пример за ПЧП е моделът 
на „Проектирай, Построй, Финансирай, Оперирай“ (Design, 
Build, Finance, Operate). При този модел рисковете в проект
ирането,строителството,предлагането на публичната услу-
га и финансирането на проекта се прехвърлят към частният 
сектор. Приватизацията по същество е крайната проява на 
еволюцията на процеса.Свързана е с напълно прехвърляне на 
собствеността върху публичните активи към частния сектор 
и с това на рисковете.

Вторият модел е с намаляващо публично финансиране.Ва-
риантите за проекти, които могат да се осъществят под фор-
мата на намаляващи финансови ангажименти на публичния 
сектор в ПЧП са доста разнообразни.Теоритично обаче се раз-
граничават четири основни типа проекти в зависимост, пър-
во, от това кой плаща за публичната услуга, и второ, от това в 
каква степен рисковете се прехвърлят върху частния сектор: 
Твърди плащания от публичния сектор; Плащания за изпъл-
нение; Доплащане от публичния сектор за ползване; Такси за 
ползване, плащане от потребителите на публичната услуга.
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При твърдите плащания държавата прехвърля проектни-
те рискове върху частния сектор в малка степен. Те са най-из-
годните за нея. Това е така понеже плащанията се правят към 
частните инвеститори независимо от степента на ползване на 
изграденото инфраструкторно съуражение. Твърдите плаща-
ния обаче са силно привлекателни за частния сектор, засщото 
от негово гледище ограничават пазарния риск, намаляват фи-
нансовоте разходи или компенсират ограниченото ползване 
и респективно недостатъчните приходи от такси. От гледище 
на дърцавата по-приемлив вариант от твърдите плащания 
са, както показва самото им наименование, плащания за из-
пълнение. Държавата прехвърля съществена част от риска на 
проекта чрез подробна спецификация на критериите за из-
пълнение и определяне на наказателните глоби за неизпълне-
ние. Трудността при реализация на тази схема е в поставянето 
на измерими схеми цели и създаването на система за монито-
ринг на резултатите. Една от популярните схеми, практику-
вана в развитите държави е по отношение на доплащяне на 
ползване на инфраструктурата чрез т.нар. сенчести (косвени) 
такси.

По-добра опция е държавните средства да бъдат отпуска-
ни като нисколихвени средства на частните инвеститори.Така 
ако проектите са успешни, държавата ще може да си осигури 
възвръщаемост на вложения капитал,преди това да се напра-
вили частните инвеститори.

В литературата и в редица документи на ЕС е призна-
та в положителен смисъл практиката на редица страни, но 
най-вече на тази във Великобритания и Ирландия в областа 
на инфраструкторните ПЧП-проекти. Ще разгледаме ролята 
на ПЧП като част от Ирландското икономическо чудо. Сил-
ният икономически растеж от близо 10% в Ирландия преди 
световната криза я направиха най-бързо развиващата се Ев-
ропейска икономика. за да реши проблема с транспортната 
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инфраструктора правителството на Ирландия прие нацио-
нален план за развитие с най-амбициозната инвистиционна 
програма в историята на страната. 6млрд. евро са заделени за 
разширяване и подобряване на пътната ифраструктора като 
една значителна част от тях се реализарат посредством ПЧП. 
Ирландия предмиема деиствия за осъществяване на четирсет 
ПЧП-проекта в голям брои сектори, включително пътищата, 
железопътния транспорт, образованието, водите и отпадаци-
те. Проектите на Националната агенция пътища реализира 
строителството на пътната инфраструктура на базата на дъл-
госрочни концесии (не по-малко от 30 г.) под формата на до-
говори под схемата DBFO (Проектирай,Постой,Финансирай,
Оперирай). По време на срока на договора концесионерът си 
възръща разходите по стрителството и експлотацията на ин-
фраструктурата чрез събиране на такси и, когато е необходи-
мо, на публични субсидии. От 2004 г. са започнати единайсет 
ПЧП-партньорства в сектора на пътищата на 1.3млрд. евро 
като часния сектор е осигурил финансиране за около 900млн. 
евро.

Около 2.7млрд. евро са инвестирани по ПЧП във водо-
снабдяването. Стартирало е обновението на публични згради 
чрез ПЧП. започнат е спортен комплекс в Дъблин на стоиност 
600млн. евро. Очевидно примерът на Ирландия, на ред този 
с Великобритания и наред други ЕС, е доста привлекателен и 
полижителен за нас като осърдие, прецизност и отговорност 
пред нацията.

Погледнато от гледна точка на българската държавата 
прилагането на Публично-частното партньрсто и развитието 
на законодателството в сверата на ПЧП може да допринесе за 
стимулиране развитието на публичния сектор без това да по-
влияе на бюджетното състояние на страната чрез намиране на 
частни инвеститори с цел постигане подобряване на иконо-
мическото състояние – намаляване на безработицата, увели-
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чаване на публичните блага, развитие на инфраструктурата. 
По примера на много други западни държави от ЕС държавата 
трябва да работи в посока на подобряване на отношенията на 
ПЧП и постигане на консенсус по отшение както на политиче-
ско равнище така и на обществеността. за тази цел трябва да 
се игради положителен образ на ПЧП и разбиране за негови-
те предимсвта сред българските данъкоплатци. Това не може 
да стане без приемственост на всички равнища на публичния 
сектор, но и най-вече в самото държавно управление.
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уПРАвлЕНИЕ  
НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМяНА

Венелина Ничовска
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,

студент, „Публична администрация“

Като всички други системи в нашия свят и организаци-
ите са в състояние на вечна промяна: променят фокуса си, 
разширяват или прeдоговарят дейностите си, променят про-
дукти и услуги. Повечето  компании, които са с над 10 го-
дишна история, вече нямат нищо общо с това, което са били 
преди пет години. И най-вероятно след година или две, съ-
щите тези компании ще са различни от това, което са днес. 
Мениджърите трябва да умеят да управляват промените, за 
да подсигурят успеха на бизнеса си в бъдеще. Те трябва да 
са сигурни, че хората и екипите са ангажирани и ги следват, 
като същевременно осигуряват нормалното функциониране 
на компанията. Управлението на промените е важно, защото 
колкото и очевидни, естествени или бързо случващи се да са 
промените, статистиката показва, че повечето мащабни реор-
ганизации се провалят. По-малко от 60% от фирмите успяват 
да постигнат минимално поставените си цели. „Провалените“ 
процеси на промяна често засягат позициите на фирмата на 
пазара, водят до напускането на управленския екип, предиз-
викват загуба на стабилността и пазарните позиции на ком-
панията, както и до напускането на отделни ключови служи-
тели. Всеки опит за промяна води до съответното изкривя-
ване на процесите в компанията в различни от досегашните 
плоскости. затова се търси адаптивен, гъвкав и адекватен 
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начин за провеждане на промени във вече функционираща 
система, каквато е всяка организация. Организационната 
промяна е процес с планова насоченост към всички про-
менливи на организацията, целящ нейното приспособяване 
към изискванията на обкръжаващата среда, където може да 
функционира по-ефективно1. Проблемът за промените в ор-
ганизациите е особено актуален в динамично развиващата се 
среда на нашето време и едновременно с това е доста сложен2. 
Тази сложност произтича от факта, че основните промени 
протичат във всички процеси (социални, политически, ико-
номически, междуличностни и личностни), засягащи пряко 
и косвено външната и вътрешната среда на организацията. 
Всяка организация, за да оцелее трябва да бъде способна да се 
променя, за да отговори на измененията на средата. Поради 
тази причина промяната е не само един от най-важните про-
цеси в една организация, а и единствената възможност за 
нейното оцеляване. Като всички други системи и организа-
циите са в състояние на вечна промяна. Проспериращите 
организации са в непрекъснат процес на развитие. за да оце-
леят и за да се развиват организациите трябва да разработ-
ват нови продукти, да навлизат в нови пазари, да въвеждат 
нови технологии, да усъвършенстват методите си на работа3. 
Промяната е единственото постоянно нещо в организациите, 
посредством което се създават възможности за поддържане 
на равновесие. Тя гарантира устойчивост на организациите. 
Осъществяването на промени е неизбежен процес, ето защо 
трябва да се търсят ефективни начини за управление на про-
мяната в организациите. 

1 Асенов, А., И. Емилова, Управление и поведение в организациите, 
Абагар, В. Търново, 2011, с. 192.

2 Петрова, Е., Проблеми на постмодерността, Том I, Брой 2, 2011, Перс-
пективи пред „Управление на промяната“, с. 240.

3 Пенчева, И., Организационно поведение, Абагар, В. Търново, 2007, с. 162.
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Факторите, които предизвикват и налагат промени в ор-
ганизациите са: предизвикателствата на растежа; промяната 
в икономическата ситуация; стратегическите промени; про-
мените в технологиите; натискът на конкуренцията; натискът 
от страна на клиентите; въвеждането на ново организационно 
поведение и умения; държавните регулации и законите4.

Управлението на промяната е свързано със създаване на 
нова организация на работната среда, проектиране на нови 
работни процеси, въвеждането на нови технологии и привли-
чане на персонала към нововъведенията във всички сфери на 
дейността на организацията. Целта на управлението на про-
мяната е отделните служители, засегнати от промяната да я 
приемат и да приемат новия начин за извършване на работни-
те си дейности. Управлението на промяната не е само комуни-
кация и обучение, то отразява способността на мениджъра да 
преведе персонала и организацията през промяната успешно. 
Ефективното управление на промяната е свързано с прилага-
не на набор от инструменти, процеси, умения и принципи за 
управление на хората и привличането им на страната на про-
мяната за постигане на необходимите резултати от даден про-
ект или инициатива.

Като процес управлението на промяната включва следни-
те етапи5:

1. Сили за промяна – организационната промяна е ре-
зултат от външни и вътрешни сили, които въздействат 
върху организацията. Външните сили включват иконо-
мически и социални сили, технологични новости както 
и заобикалящата среда. Голяма част от тях са неуправ-
ляеми или трудно управляеми, но отчитането на тяхно-

4 Петрова, Е., Проблеми на постмодерността, Том I, Брой 2, 2011, Перс-
пективи пред „Управление на промяната“, с. 240.

5 Пенчева, И., Организационно поведение, Абагар, В. Търново, 2007, с. 162.
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то влияние е от изключително значение за успеха на ор-
ганизациите. Към вътрешните сили за промяна спадат 
организационната структура, вземането на управлен-
ски решения, персоналът и комуникациите. Вътреш-
ните сили са управляеми от гледна точка на целите на 
фирмата.

2. Разпознаване на потребностите от промяна – промяна-
та в организациите не е плод на субективни решения, а 
обективна потребност. Тя възниква в точно определен 
момент от живота на фирмата и всяко изпреварване или 
забавяне може да има негативни последици. През този 
етап е необходимо да се проследи влиянието на различ-
ните фактори и се види как те са се превърнали в сили 
за промяна. От изключително значение е да се установи 
не само потребността от промяна, но и точно моментът, 
когато тя възниква.

3. Диагностициране и анализиране на проблема – това е 
един от най-важните и трудни етапи в процеса на про-
мяната. Диагностиката трябва да даде отговор на след-
ните въпроси: защо се налага промяната, кого засяга 
промяната, начало и край на промяната, вид на промя-
ната, какви ще са разходите за промяната, ще има ли 
ефект от промяната. 

4. Разработване на алтернативни методи за промяна – след 
като проблемът е установен и анализиран, е необходи-
мо да се определят алтернативите и методите, които мо-
гат да се използват. През този етап е важно да се оценят 
потенциалните възможности на организацията и чак 
след това да се избере съответната алтернатива като тя 
трябва да бъде най-правилната.

5. Определяне границите на развитието – на този етап се оп-
ределят параметрите на самата среда. Ограничителни ус-
ловия могат да бъдат например: формата на собственост, 
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фирмената култура, образователното и квалификационно 
равнище на персонала, формалната организация, нефор-
малните групи и лидери, мотивацията на персонала и др.

6. Избор на метод – той трябва да е съобразен с целта, коя-
то трябва да се постигне с промяната. Това е важен етап 
и от гледна точка на по-нататъшното осъществяване на 
промяната – избор на модели и стратегии за промяна, 
както и преодоляване на съпротивата срещу промяна. 

7. Преодоляване на съпротивата срещу промяната – неза-
висимо от перфектността и професионализма при осъ-
ществяване на промяната винаги трябва да се отчита 
потенциалната възможност за съпротива и необходи-
мостта тя да се преодолява.

8. Осъществяване на промяната – това е последният етап 
от процеса на промяната. Той е значим, тъй като чрез 
него приключва цялостният процес на промяната и се 
сравнява новото състояние с първоначалното състоя-
ние преди промяната. По този начин се осъществява 
контролна функция. Чрез обратната връзка менидж-
мънта на организацията получава информация дали са 
постигнати предварително набелязаните цели.

Важни условия, които трябва да бъдат спазени с цел упра-
влението на процеса на промяна, са: изборът на време и обхва-
тът на промяната6. Изборът на време е свързан със стратеги-
ческия аспект на промяната. Подходящ момент за промяна е, 
когато дейността на фирмата е в застой. Ако промяната, обаче, 
е от жизненоважно значение за фирмата, тя трябва незабав-
но да я извърши. Обхватът на промяната зависи от избрана-
та стратегия. Процесът на промяна може да обхване цялата 
фирма и да се въведе бързо, но е възможно и да се проведе на 
етапи – по нива и отдели. 

6 Каменов, К., Промяната – Управление и приспособяване, В. Търново, 
1996, с. 42.
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Класифицирането на промените в организацията ни дава 
възможност да ги анализираме и по този начин ефективно да 
ги управляваме. В литературата са описани различни класи-
фикации, които са съставени въз основа на различни класи-
фикационни признаци7. 

A. Според Надлер и Тъшмън организационната промяна 
бива:

✓ частична или стратегическа – в зависимост от обхвата 
✓ изпреварваща или последваща – в зависимост от типа 

на реакция спрямо измененията във външната среда.
Частичната промяна може да бъде значителна по своите 

мащаби, но засяга само отделни области на организацията, 
свързани със съществуването ѝ. Целта е повишаване на ефек-
тивността, но при запазване на следваната стратегия и дейст-
ващите ценности. При стратегическата промяна се повлиява 
цялата система на организацията. При стратегическата про-
мяна се повлиява цялата система на организацията. Променят 
се стратегията, структурата, хората, процесите, дори понякога 
и основните ценности. Тогава говорим за цялостна, изчерпа-
телна, коренна промяна. Финото настройване представлява 
най-меката форма на промяна. То е съчетание на частична 
и изпреварваща промяна. В очакване на промяна във външ-
ните условия се променят отделни дейности в организация-
та. Приспособяването е сходен процес, който е съчетание на 
частична и последваща промяна. Извършва се едва след на-
стъпването на промени във външния свят. Преориентирането 
съчетава в себе си стратегическа и изпреварваща промяна. По 
своята същност то е едно изпреварващо изменение в страте-
гията и начина на функциониране на фирмата с цел запазване 
на конкурентоспособността ѝ. Промяната, свързана със съз-

7 Асенов, А., И. Емилова, Управление и поведение в организациите, 
Абагар, В. Търново, 2011, с. 186.
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даване на нови структури има революционен характер. При 
този вид промяна се осъществяват фундаментални стратеги-
чески и вътрешноорганизационни промени. 

B. В зависимост от природата на проблема за разрешаване 
К. Каменов обособява структурна, поведенческа и техноло-
гична промяна8. 

Структурната промяна включва: опростяване на ра-
ботата, обогатяване на дейността, групиране на дейности. 
Поведенческата промяна е свързана с повишаване на мотива-
цията и промени в квалификацията. Технологичната промяна 
съдържа компютъризация, автоматизация и масово произ-
водство. 

C. Д. Шопов и М. Атанасова предлагат следната класифи-
кация9:

➢ според обекта – промени в производствено – техноло-
гическата система на организацията, промени в човеш-
ките ресурси.

➢ според времевия хоризонт – до 1 година, от 1 до 3 годи-
ни, над 3 години.

➢ според броя на обхванатите в промяната структур-
ни звена – едно структурно звено в организацията, няколко 
структурни звена, всички структурни звена.

D. Според друга класификация видовете промени биват10:
✓ Организационни промени – това са най-често срещаните 

промени. Насочени са към: формалната структура, цели-
те на организацията, стратегията, степента на централи-
зация и децентрализация, организацията на труда и др.

✓ Технологични промени – тези промени са неизбежни в 
съвременни условия. До голяма степен поддържат кон-

8 Адаптирано по К. Каменов, Управление на промяната, Абагар, В. 
Търново, 1995, с. 21.

9 Вж. Шопов, Д., Цит. съч., с. 346.
10 Пенчева, И., Организационно поведение, Абагар, В. Търново, 2007, с. 168.
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курентоспособността на организацията. Промяната е 
насочена към прилаганите технологии в производство-
то, продажбите, управлението, обслужването и др. 

✓ Промени в персонала – тук се включват промени в мо-
тивацията, уменията, приспособяването на хората, как-
то и промени, свързани със статуса, груповите роли и 
груповите норми. Могат да се извършват промени в ин-
дивидуалното или груповото трудово поведение, а така 
също и промени в поведението на организацията. 

Към моделите на планова промяна могат да се отнесат 
следните11:

1. Теория на полето – може да се използва за промяна на 
организации, групи или отделни личности. При нея чо-
вешкото поведение се анализира в рамките на психоло-
гични силови полета. Полето се състои от сили, които 
подтикват към изменения и такива, които възпират 
измененията. за да просъществува дадена организация 
трябва да има равновесие между тези две групи сили. 

2. Планов модел – процесът на изменение се разглежда 
от „гледна точка на консултанта“. Организацията се 
намира в проблемна ситуация и се стреми да подобри 
функционалната си способност или е принудена от 
външни фактори да извърши промяна. Това е фазата на 
„развитие на нуждата от промяна“. През втората фаза 
се изгражда връзка между фирмата и консултанта. Тре-
тата фаза е свързана с движение към ново състояние. 
Следващата фаза е фиксиране на новото състояние или 
институционализиране. През петата фаза приключва 
връзката между фирмата и консултанта.

3. Модел на изследователската активност – промяната се 
разбира като цикличен процес, при който има целенасо-

11 Пипер, Р., и К. Рихтер, Мениджмънт – управлението на прехода, С., 
1993, с. 51-57.
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чено събиране на данни за една система. Чрез обратната 
връзка и допълнителни хипотези се извършват мерки 
за изменение на отделни системни променливи. После 
чрез допълнително събиране на данни резултатите от 
тези действия се проверяват и оценяват.

Стратегиите на плановата промяна биват12:
•	 Промяна	чрез	външен	натиск	–	фирмата	сама	не	е	спо-

собна или няма желание да се променя. затова трябва да 
се окаже силен външен натиск – на синдикати, на дър-
жавата. Тези фактори налагат промяната. за да има тя 
успех е необходимо да се променят вътрешните силови 
съотношения, т.е. да се премахнат задържащите сили.

•	 Организационно	 развитие	 –	 насочено	 е	 към	 усъвър-
шенстване решенията на проблемите в организацията 
чрез включване на персонала в различни форми на обу-
чение. Използват се методи от областта на социалните 
науки. Обект на промяна са всички звена и сфери на 
дейност в организацията. Степента на участие на персо-
нала в процеса на промяната е голяма. 

•	 Емпирично-рационални	 стратегии	 –	 реализират	 се	 на	
базата на предварително събиране на данни и тяхната 
оценка. Слабост на тази стратегия е използването на оп-
ределен инструментариум и методи на анализ и неотчи-
тане влиянието на някои фактори върху промяната. 

•	 Силови	 и	 принудителни	 стратегии	 –	 основават	 се	 на	
разбирането, че промени се извършват по волята на 
силните по отношение на слабите. Основните промени 
във фирмите са структурни и технологични. Изменени-
ята принуждават засегнатите да приспособяват поведе-
нието си. Който не се приспособи, се наказва. Двигател 

12 Пенчева, И., Организационно поведение, Абагар, В. Търново, 2007, 
с. 171–174.
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на промяната е мениджърът и ангажираните от него 
консултанти. 

•	 Съучастие	–	според	тази	стратегия	плановата	промяна	
може да има успех само, ако при осъществяването ѝ взе-
мат участие всички засегнати. Това е и начин за намаля-
ване на съпротивата срещу промяната. 

•	 „Възпламеняване	на	бомба“	–	това	е	силова	стратегия.	
засегнатите от промяната не се включват нито в под-
готовката, нито в провеждането ѝ, а се поставят пред 
свършен факт. Те трябва да се приспособят към извър-
шените промени. 

В заключение трябва да споменем, че пред съвременното 
управление на промяната се очертаха редица трудности и за-
дачи, но заедно с това и множество перспективи – икономи-
чески, социални, образователни и др. Промяната обикновено 
е свързана с напредък. Но историята е свидетел и на случаи, в 
които промените не се признават и индивидите или организа-
циите не се адаптират към тях, което има отрицателни после-
дици. Днес организациите трябва не само да предвидят, но и 
да създават свои собствени промени. Организационната про-
мяна е най-надеждното средство за оцеляване и развитие на 
организацията в съвременната сложна и непрекъснато про-
меняща се заобикаляща среда. Промяната е била, е и ще бъде 
част от съществуването на всяка организация. Скоростта, с 
която се променя външната среда става все по-голяма, кон-
куренцията – все по-интензивна. Фирмите нямат друг избор 
освен да открият каква е най-подходящата посока за промяна 
и да предприемат необходимите действия промяната им да се 
случи ефективно, с най-малки разходи, за най-кратко време и 
с най-малко усилия. Мисията по реализиране на успешна про-
мяна е възможна, необходими са само компетентност, целена-
соченост и постоянство.
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РОляТА НА МЕНИджъРА  
ПРИ РЕШАвАНЕ НА ПРОблЕМИ  

в ОРГАНИЗАЦИяТА – ПОСлАНИя И 
НАСОКИ НА дЕЙСТвИЕ  

в уСлОвИяТА НА КРИЗА

Цветелина Сикорова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  

студент, „Публична администрация“

Решаващата роля на мениджъра се изразява не само при 
реализацията на самия управленски процес, но и за създаване 
на оптимални организационни условия. 

задължително е съответствието на ролята и качествата на 
мениджъра със структурата, характеристиките и процесите в ор-
ганизацията. Всяко несъответствие на управленското въздейст-
вие извън обективно-възможните граници, в които може да 
функционира системата, е предпоставка за отрицателни резулта-
ти и дори кризисна ситуация. за оцеляването на организацията 
по време на криза най-важното за нейните мениджърите е да ос-
ъзнаят, че управление на промяната в криза е тяхно задължение.

Мениджмънтът представлява процес на реализиране функ-
циите на управление. Този процес се осъществява от мениджъ-
рите във всяка една организация. Те са членове на организация-
та, които постигат резултати чрез други хора1. затова техния 
труд е организиращ и направляващ елемент във всяка една ор-

1 Robbins, P., A. De Cenzo, Fundamentals of management, N.J., Prentice 
Hall, 2000, p. 4.
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ганизация. Съвременното разбиране за мениджъра се свързва 
не с властта и ранга, който се заема, а с приноса в дейността на 
цялата организация и отговорността за нейните резултати2.

Всеки мениджър планира, организира, ръководи и кон-
тролира3. Тези управленски функции имат две важни общи 
характеристики: всички изискват вземане на решения и за 
всички е необходим обмен на информация.

Планирането включва определяне на целите на организа-
цията, дефиниране на стратегии и разработване на планове за 
координиране на всички необходими действия за достигане 
на поставените цели.

Организирането представлява определяне на задачите и 
тяхното възлагане на определени звена и хора в организация-
та чрез изграждане на организационни структури и създаване 
на организация на труда на хората в тях за изпълнение на на-
белязаните планове и достигане на поставените цели.

Ръководството е дейност по направляване дейността на 
организацията, когато тя функционира чрез мотивиране на 
хората в нея, съгласуване и обединяване на техните усилия, 
създаване на ефективни комуникации за осигуряване изпъл-
нението на плановете и достигане целите на организацията.

Контролирането като функция на управление реализира 
обратната връзка в процеса на управление и е насочена към 
осигуряване изпълнението на планираните задачи и дости-
гане на поставените цели чрез разработване на критерии за 
оценка, установяване на фактическото изпълнение, сравня-
ването му с планираното и провеждане на коригиращи въз-
действия, ако има отклонения.

Чрез последователното осъществяване функциите на упра-
вление мениджърът обединява усилията и трудовите дейности 

2 Абакумов, В., А. Голубев, Менаджмент, 
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=1&tutindex=3&index=7&layer=2.

3 Гьошев, Б., Основи на управлението, МВБУ, София, 2011, с. 11.
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на всички работещи в организацията за достигане на нейните 
цели. По такъв начин мениджърът изпълнява основната си за-
дача – да създаде едно истинско цяло, което е по-голямо, откол-
кото сумата на отделните изпълнители, да създаде организация, 
която има по-големи възможности и постига по-високи резулта-
ти от вложените в нея ресурси. Мениджърите от различните йе-
рархични нива на управление поемат различни отговорности и 
отделят различно време за изпълнение на управленските задачи.

В процеса на управлението на всички нива и във всички 
подразделения в организацията ръководителите вземат мно-
жество управленски решения, които разрешават специфич-
ните проблеми от различните сфери на нейната дейност. 

Управленското решение е избор на алтернативи, който ръ-
ководителят прави при изпълнение на своите задължения, обу-
словени от заеманата длъжност. Целта на управленското реше-
ние е да реализира целите и задачите на организацията4. Основ-
ните изисквания към управленското решение са: изпълнимост; 
своевременност; ефективност; оптималност; законност; спра-
ведливост; простата; яснота; краткост; непротиворечивост. 

Всеки възникнал проблем, за разрешаването на който е 
необходимо да се вземе управленско решение, има своя уни-
калност и различия от останалите проблеми в организацията. 
Следователно той ще се решава по специфичен начин, съот-
ветстващ на неговата специфика и по различен начин от ре-
шаването на други проблеми.

Процесът на вземане и реализиране на управленското ре-
шение се състои от шест етапа:

– Идентифициране на проблема – осъзнаване на факта, че е 
налице определен проблем. Това може да стане чрез про-
явяването на няколко индикатора5: отклонение от пре-

4 Бенчева, Н., Основи на управлението, АИ, Пловдив, 2008, с. 157.
5 DuBrin, A., Essentials of Management, Cincinati, South-Western Publishing 

Co, 1994, p. 99.
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дишни постижения; отклонения от плана; критика отвън 
на дейността на организацията; конкурентна заплаха.

– Формулиране на ограничения и критерии
за оптимизиране на процеса се въвеждат определени огра-

ничения, които да сведат всички възможни начини за реша-
ването на проблема до един сравнително малък брой начини, 
които организацията е в състояние да приложи. Ограничени-
ята са специфични за всеки отделен проблем. На този етап се 
формулират и критерии, чието предназначение е да служат 
като стандарт за оценка на възможните решения, за да могат 
те да бъдат сравнявани.

– Определяне на алтернативи – след дефиниране на про-
блема и определяне на ограниченията, ръководителят 
пристъпва към търсенето на възможни пътища за него-
вото разрешаване.

– Оценка на алтернативите – разработените алтернати-
ви се оценяват с помощта на определените критерии.

– Избор на решение – избор на най-изгодната за организа-
цията алтернатива и обявяването ѝ за решение. за най-
добра алтернатива се приема тази, която позволява да се 
достигне най-добър резултат, най-пълно съответства на 
целите и ценностите на организацията при използване-
то на най-малко ресурси6.

– Реализация и оценка на решението
Изпълнението на решението включва: съставяне план 

за изпълнение на решението; осигуряване на необходими-
те ресурси; определяне на изпълнителите, запознаването им 
с решението, разпределение на задачите между тях; контрол 
върху изпълнението на задачите; провеждане на коригиращи 
въздействия при пропуски.

След като всички задачи по решението са завършени, ръ-
ководителят оценява изпълнението на решението. Това играе 

6 Дафт, Р., Менеджмент, М., Питер, 2003, с. 282.
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ролята на обратна връзка към началото на процеса и има за 
цел да установи ликвидиран ли е проблемът.

Мениджърите трябва да притежават определени умения 
и да се придържат към подходящ стил на ръководство с цел 
справяне с кризисните ситуации. Трудът на мениджъра има 
творчески характер. Той е ключов работник на знанието, т.е. 
работник на умствения труд. Той не създава физически про-
дукт. Неговият продукт са знания, идеи, информация7.

за решаването на сложни управленски ситуации в това 
число и кризисни ситуации са необходими разностранни зна-
ния, аналитични способности и умения. В този смисъл мени-
джърът се превръща в първостепенен фактор за развитие на 
организацията. Ефективността от работата на мениджъра се 
определя от неговите резултати. Ефективният ръководител 
работи за повишаване не само на своите постижения, но и 
тези на останалите. В резултат на това и организацията подо-
брява своята работа.

Подборът на мениджъри за кризисни ситуации е от из-
ключително значение и се определя от предмета на дейност на 
дадена организация. Могат да бъдат изведени някои изисква-
ния от общ характер, които определят този избор:8

– достатъчна осведоменост във всички области на дей-
ността на организацията;

– голям професионален опит в практическата работа на 
мениджъра;

– разбиране спецификата на кризисните ситуации, слож-
ността на решение на задачите в условията на остър де-
фицит на време и ресурси;

– умение гъвкаво да се избира адекватна стратегия за уп-
равление на кризи;

7 Дракър, П., Ефективният ръководител, Класика и Стил, София, 2003, с. 5.
8 Асенов, А. Управление и поведение в организациите, Абагар, 2011, с. 109.
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– достъпност до всички източници на информация за 
дейността на предприятията, включително и стратеги-
ческите планове; 

Работата на мениджърите е разнообразна и комплексна. за 
да осъществяват ефективен процес на управление и да изпъл-
няват своите служебни задължения, мениджърите се нуждаят 
от значителен обем разнообразни знания, умения и качества.

за да бъде успешен мениджърът по време на криза той 
трябва да притежава:

Концептуални знания и умения – те дават възможност на 
мениджъра да предвижда развитието на организацията в бъ-
деще и да взема правилни стратегически решения. Към тях 
се отнася мисленето на мениджъра, неговите способности да 
възприема и обработва информация, да осмисля абстракт-
ни ситуации, да прогнозира и планира, да има стратегическо 
мислене. С повишаването на йерархичното равнище на мени-
джърите необходимостта от концептуални умения нараства.

Умения за диагностика и анализ – много често мениджърът е 
изправен пред необходимостта да взема решения, които да дове-
дат до благоприятен изход различни проблемни ситуации. В този 
случай е от изключително значение той да е състояние да диагно-
стицира и анализира причините, които са ги предизвикали. Това 
от своя страна води до изработването на правилни управленски 
решения. Към тях се отнасят логическото и абстрактно мислене 
на мениджъра, както и неговата наблюдателност и памет.

Умения за междуличностно общуване – основа за ефек-
тивна работа с хората в организацията. Мениджърите, които 
притежават добри умения за междуличностно общуване са 
способни да постигнат високи резултати в работата със свои-
те подчинени. Те знаят как да общуват с подчинените, да ги 
мотивират за работа, да предизвикват доверие и ентусиазъм.

Ефективните мениджъри по време на криза се изграждат 
като такива чрез придобиване на качества като: решител-
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ност  – мениджърът трябва да е готов да действа, да поема 
риск; динамика – означава склонност към промяна, иници-
ативност, желание за работа; самоувереност – мениджърът 
трябва да вярва в собствените си сили, да не допуска чувство 
за безизходица при определени ситуации, да приема предиз-
викателствата; прозорливост – да може да проследи както по-
ложителните страни, така и заплахите на всяка кризисна ситу-
ация; гъвкавост – способността да се предвидят промените, 
пред които ще се изправи организацията.

Стилът на ръководство на мениджъра може да се разглеж-
да като съвкупност от знания и умения на мениджъра, него-
вите качества, начина на взаимодействие с подчинените или 
други мениджъри, методите на работа, които използва и на-
чина, по който изпълнява мениджърските роли.

Известни са четири стила на ръководство:9

Авторитарен стил, при него ръководителя взема едно-
лично решенията, при ограничено участие на подчинените. 
Този стил не е особено подходящ при управлението на съвре-
менните организации. 

Демократичен стил, при него ръководителя въвлича 
подчинените си в процеса на вземане на решение, съобразя-
ва се с техните предложения и избягва да налага волята си. 
Този стил на ръководство е най-често използваният в съвре-
менните организации, тъй като той стимулира творчеството и 
инициативността на персонала и съдейства за максималното 
използване на неговия потенциал. Той обаче е неподходящ за 
ситуации, които изискват вземането на бързи решения.

Либерален стил, при него участието на ръководителят е 
минимално, т.е. той предоставя на своите подчинени пълна 
свобода на действие в процеса на вземане на решения и избор 
на методи на работа. Този стил на ръководство е удачно да се 

9 Пенчев, П., Основи на управлението, Абагар, 2002, с. 75–77.
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използва тогава, когато ръководените се отличават с високо 
образователно и квалификационно равнище и са в състояние 
да се самоорганизират и самоконтролират. 

Най-удачни за използване от мениджърите в проблемни и 
кризисни ситуации са авторитарния и ситуационния стил 
на ръководство. Използването на авторитарния стил на ръко-
водство при кризисни ситуации е оправдано, тъй като тогава 
се изисква постигането на по-голяма оперативност на упра-
вленското въздействие.

Ситуационният стил, от своя страна, е подходящ, тъй 
като за него е характерно сътрудничество между ръководи-
теля и подчинените при решаването на възникващите в ор-
ганизацията проблеми, които са типични при различните си-
туации. Ето защо при търсенето на решения на проблемите 
всяка една ситуация трябва да се диагностицира и анализира 
съвместно от ръководителя и неговите подчинени. По този 
начин се стига до изработването на групови решения за изход 
от съответната ситуация. Мениджър, които се придържа към 
ситуационния стил, притежава авторитет, който се гради пре-
ди всичко върху умението му да направлява подчинените си 
и да участва заедно с тях в търсенето на изход от ситуациите. 
При този стил ефективността на ръководството е по-висока и 
в резултат на използването на мотивационни механизми, при-
същи за всяка ситуация.

Кризите са част от живота на всички организации. От 
една стра на те са свързани с напредъка и усъвършенстването, 
от друга са меха низъм за оцеляване в изключително противо-
речивата действителност, а от трета се оказват краен стадий 
в развитието на организацията. Управлението има за цел да 
максимизира благоприятните възможности при първите две 
ситуации и да сведе до минимум ситуациите от третия тип10.

10 Асенов, А., Управление на бизнеса, Фабер, В. Търново, 2009, с. 189.
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Управлението при кризи е комплекс от дейности на компе-
тентните органи, насочени към предотвратяване възникване-
то и развитието на кризи и тяхното овладяване.

Реакцията по отношение на „ситуацията проблем“ може да 
се определи като ситуационно поведение на човешкия фактор. 
Резултатите от реализацията на управленския процес до голяма 
степен се определят от това поведение. Проектната реализация 
на управленския процес и реалното му изпълнение се размина-
ват именно в резултат на различни ситуации като – обективно и 
субективно възникнали ситуации, стандартни и нестандартни 
ситуации, проблемни, екстремни и „ситуации възможности“. 
Колкото по-голям е броят на ситуациите при реализацията на 
управленския процес, толкова по-голяма е неопределеността, 
което означава и по-високо рисково поведение на мениджъра11.

Различните ситуации, в които попада мениджърът при 
управлението на организациите, правят неговата работа из-
ключително разнообразна и динамична. Той има решаваща 
роля не само при реализацията на самия управленски процес, 
но и за създаване на оптимални организационни условия. за да 
може да се справи с всички проблеми, пред които е изправен, 
на него му се налага да въплащава в себе си различни типове 
мениджърско поведение, мениджърски роли и компетенции.

Всеки един мениджър може да притежава три основни 
типа мениджърско поведение12:

– Мениджърско поведение от „Мислещ тип“ – те са ком-
петентни в определянето на цели, в изготвянето на стра-
тегии за развитие, в създаването на планове за структу-
ра и ресурси, с помощта на които да се осъществяват 
стратегиите и да се постигат поставените цели.

11 Каменов, К., Ситуации и поведение на човешкия фактор в управле-
нието. Абагар, В. Търново, 2006, с. 11–13.

12 Трите типа мениджърско поведение, http://www.sitamanagement.
com/76.html.
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– Мениджърско поведение от „Правещ тип“ – те са компе-
тентни в ръководството на хора, в делегирането на права, 
в даването на обратна връзка за работата на служители-
те, в оперативното планиране, организиране и контрол, в 
мотивирането на служителите чрез различни способи.

– Мениджърско поведение от „Чувстващ тип“ – те са ком-
петентни в наставничеството на служители, в тяхното 
развитие, подпомагане и усъвършенстване, в осигуря-
ване на съпричастие към фирмените и мениджърските 
цели от страна на преките подчинени, от хора от други 
звена на компанията, както и от външни за компанията 
хора, групи и организации.

Според Боб Сътън основните акценти на мениджърското 
поведение в лоши времена са следните13:

– за служителите е важно да имат някаква предсказуе-
мост за работата си. Неяснотата какво предстои пораж-
да слухове, а слуховете пораждат страх – от уволнения, 
от намаляване на заплати и др. Именно мениджърите 
следва да дадат тази яснота на служителите си. 

– за служителите е добре да имат информация и обясне-
ние за това, което се случва – защо фирмата им е в за-
труднение, на какво се дължи и т.н. Не винаги е възмож-
но обяснението да е просто, но такова трябва да има (от 
страна на мениджърите) и нещо много по-важно – то 
следва да бъде поднесено с разбираеми думи, за да бъде 
истински осъзнато и разбрано, в противен случай няма 
да има ефект.

– за служителите е добре да имат усещането за някаква 
форма на контрол върху събитията, т.е. мениджърите 

13 Sutton, R., How to Be a Good Boss in a Bad Economy, Harvard Business 
Review, 2009, http://hbr.org/2009/06/how-to-be-a-good-boss-in-a-bad-economy/
ar/1.
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да могат да им оставят някаква свобода за избор какво 
да правят, не само безучастно да очакват какво ще им 
се случи (уволнение, намаление на заплата или др.) Ме-
ниджърите следва да обезпечат поне някаква минимал-
на форма на контрол, която може да се изразява и във 
включването им във вземането на решения.

Лесно е да бъдеш успешен мениджър в спокойни и сигур-
ни времена. Трудно е, когато настъпи криза и ресурсите са 
ограничени, пазарът спадне драстично, служителите са при-
теснени, а клиентите удължават сроковете на плащанията си. 
Тогава трябва да си изключително устойчив, решителен и с 
присъствие, за да успяваш.

за да бъде ефективен в своето управление по време на 
проблемни и кризисни ситуации мениджърът на първо мяс-
то трябва да знае какво иска да постигне в дългосрочен аспект 
още от самото начало, да има ясно поставена цел пред себе си. 
След това е необходимо да има точна визия за начина, по който 
ще постигне целта си, и да изгради стратегически бизнес план. 
Много важно е мениджърът да създаде екип и да се грижи за 
хората си. Той трябва да бъде лидер и силно да вярва в успеха 
на своето начинание. задължително е да бъде последователен 
и упорит в работата си, да осигури спазването на законите, 
в никакъв случай да не прави компромиси с общоприетите 
морални и етични норми в бизнеса. Освен това мениджърът 
трябва непрекъснато да развива личностните си умения и да 
бъде отдаден на работата или каузата си безрезервно.

Всяка организация е част от структурата на обществото 
и нейните резултати трябва да задоволяват определени соци-
ални потребности. По тази причина активната роля на мени-
джърите има изключително важно значение за минимизиране 
на кризисните ситуации в обществото. 
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КОМуНИКАЦИяТА –  
двИжЕЩА СИлА НА ОРГАНИЗАЦИяТА 

ПО вРЕМЕ НА КРИЗА

Пенка Иванова Никитова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“  

студент, „Публична администрация“

От момента на създаването до края на съществуването на 
всяка една организация тя е в непрекъсната комуникация с 
външната и вътрешната си среда. Изграждането, управление-
то и усъвършенстването на комуникационните канали, които 
използва организацията са сред най-важните задачи на все-
ки един мениджър. Особено актуален и значим е комуника-
ционният процес по време на криза. В условията на глобална 
финансова криза предпоставките за настъпване на кризи в 
организациите се увеличават. Добре управляваните информа-
ционни потоци могат да спомогнат за подобряване на имиджа 
на организацията и да предотвратят много проблеми във въ-
трешната и външната организационна среда.

Най-често срещаното определение за комуникация – е об-
мен на факти, идеи възгледи или емоции между хората. Ко-
муникацията представлява обмен на информация между две 
или повече лица в дадена група, в следствие на което се проме-
ня поведението на получателя на информация. Това е процес 
на общуване чрез думи, символи, жестове. 

От гръцки комуникацията означава връзка, обмен. Никоя 
организация не може да съществува без комуникация, която 
е предаване на информация между членовете на групата. Това 
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предаване може да бъде както на идеи, така и на чувства, емо-
ции, ценности. Комуникирането не трябва да се разбира само 
като разговор и още по – малко – като монолог. То означава 
общуване, има вербални и невербални форми и основната 
му цел е получателят на информация да разбере съобщени-
ето, до него да стигне смисълът, заложен в това съобщение. 
Според Бил Гейтс информационният поток е „жизнената кръв 
на организацията“1. Т. е. способите и средствата за събиране, 
обработка и използване на информацията предопределят бъ-
дещето на организацията.

„Криза“ е често срещан термин както в нашето ежедне-
вие, така и в мениджмънта. Под понятието криза2 се разбира 
внезапна или постепенна промяна, която поражда неотложен 
проблем изискващ намеса за своевременното му решаване. 
Кризите могат да бъдат породени от: естествени или свързани 
с компанията събития; предизвикани от проблеми с техноло-
гиите; икономически и пазарни фактори; свързани с бизнес 
отношенията.

Комуникацията е основното средство за планиране, ор-
ганизиране, ръководене, мотивиране, контролиране, т.е. въз-
действие върху трудовото поведение в организациите. за да 
бъде ефективна дейността на мениджъра при управление 
на подчинените му звена той трябва да умее да комуникира 
със своите ръководители, сътрудници и подчинени, да умее 
да предава и приема информация. Отсъствието на различни 
видове информация относно различните сфери на дейност 
възпрепятства нормалния процес на работа. „Достатъчната 
информация създава усещане за сигурност, уют и принад-
лежност. Отношението на хората към организацията твърде 

1 Харизанова, М. Мениджмънт, София, 2006.
2 Асенов, А., Емилова, И., „Лидерство и кризи“, „Фабер“, 2009.
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много се влияе от характера на комуникациите в нея.“3 Разми-
наването между поставените задачи, решенията, плановете и 
стратегиите на организацията, неточното разбиране на полу-
чената информация в организацията създават несигурност в 
персонала и могат да породят различни конфликти. за да бъде 
мениджмънта ефективен трябва да елиминира до минимум 
разминаването между желаното и действителното.

Комуникационните умения4 са уменията, от които се нуж-
дае ръководителят, за да осъществява ефективно управление 
на възложената му структура. Важни комуникационни уме-
ния са: възприемане и интерпретация; невербално поведение; 
отношение при слушане; обобщаване; задаване на въпроси; 
конкретизиране; даване/вземане на мнение; въпроси за из-
разяване на чувствата; даване/получаване на обратна връзка; 
асертивно поведение.

Фактори, които влияят положително за поддържане на 
комуникацията са: поддържане на контакта с очи; периодич-
но кимане в знак на съгласие; усмихване и показване на ин-
терес; леко навеждане напред към говорещия и използване 
на дистанция. Отрицателни, за процеса на комуникацията са: 
гледане встрани или отдръпване от говорещия; затваряне на 
очите; издаване на прекалено много звуци.

Функциите на комуникацията5 в организацията са: кон-
тролни – създаване и следене на формалните правила в ор-
ганизацията и информиране за протичащата неформална ко-
муникация; подпомага мотивацията на служителите – от една 
страна, чрез информацията се изяснява на служителите какво 

3 Радков, Р. Дайте ми подходяща информация и аз ще обърна света. – 
№ 5, Мениджър, 2002.

4  Разработено по: Асенов, А., Емилова, И. Управление и поведение в 
организациите, „Абагар“, 2011. 

5 Лекционен курс – Организационна психология, доц. дн Красимира 
Петрова Колева – Минева.
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трябва да правят, от друга страна, даването на обратна връзка 
стимулира мотивацията на служителите; дава възможност за 
освобождаване на емоциите, чувствата, както и на задоволя-
ването на социалните потребности; подпомага вземането на 
решения – ръководството се нуждае от информация за алтер-
нативите, които се предлагат. 

Принципите на комуникацията са: целенасоченост на ко-
муникацията; ефективност на комуникацията; отговорност 
на комуникацията; контролиране и оценяване и издигане на 
имиджа на организацията. 

Основните елементи на комуникацията се характеризират 
по следния начин6:

➢ Комуникатор – можа да бъде всеки член на организа-
цията и/или други организации;

➢ Възприемане и интерпретация – начинът (средствата), 
чрез който се преценява какво е имал предвид комуни-
каторът;

➢ Кодиране – осигурява формата, посредством която иде-
ите и целите да бъдат изразени като послания;

➢ Послание – това, което индивидът иска да предаде;
➢ Канал – носителят на посланието;
➢ Получател – лицето, към което е насочено посланието.
➢ Декодиране – технически термин за мисловния процес 

на приемащия, включващ интерпретация.
➢ Обратна връзка – отговор от страна на получателя, с 

който комуникаторът може да разбере дали посланието 
е прието и дали е предизвикало очакваната реакция;

➢ Шум – намесващ се фактор, при наличието, на който 
посланието може да бъде изкривено. Може да присъст-
ва при всеки от елементите.

6 Разработено по: Пенчев, П., Пенчева, Ив. Основи на управлението, 
„Абагар“, 2002. 
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В организациите могат да се дефинират следните видове 
комуникации7:

➢ В зависимост от използваните средства за комуники-
ране: словесна (вербална): може да бъде речева и пис-
мена; несловесна (невербална) – може да се изрази по-
средством: телесен контакт; поза; ориентация; външен 
вид; мимики; движения на главата; емоционално ниво 
на речта, интонация и др.

➢ Според наличието на обратна връзка в процеса на кому-
никиране: еднопосочна; двупосочна.

➢ В зависимост от характера на предаваната информация: 
формални комуникации – регламентирани са от раз-
лични нормативни документи (външни и вътрешни) и 
следват формалната йерархия; неформални комуника-
ции (възникват естествено в процеса на дейност на ор-
ганизацията като последствие от желанието на хората 
да обменят идеи, чувства и мисли).

➢ Според посоката на движение на информацията; външ-
ни; вътрешни; вертикални: те биват низходящи (отгоре-
надолу) и възходящи (отдолу – нагоре); хоризонтални; 
диагонални;

➢ В зависимост от адресата към когото са насочени кому-
никациите: персонални; неперсонални. 

Както във всеки процес на общуване и при комуникаци-
ята възникват редица проблеми8, в основата, на които стоят 
различията между хората, определящи всеки човек като отде-
лен индивид. Тези проблеми могат да доведат организацията 
до кризисно състояние или да задълбочат вече такова. Най-
често срещаните пречки за ефективни комуникации са:

7 Разработено по: Пенчев, П., Пенчева, Ив. Основи на управлението, 
„Абагар“, 2002.

8 Разработено по: Пенчев, П., Пенчева, Ив. Основи на управлението, 
„Абагар“, 2002.
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◆ Различие в компетентността
Както и във всички останали комуникации и тези в орга-

низацията зависят от сферата на познание и нивото на компе-
тентност на комуникиращите. Когато има различие в сферата 
на познание може да се стигне до недоразумения и сериозни 
грешки в работата.

◆ Избирателно възприемане
То възниква, когато новата информация бъде блокирана и 

особено ако тя влиза в противоречие с вече формирани въз-
гледи у комуникиращите. Така подчинените може да не въз-
приемат важна за дейността на организацията информация и 
да затруднят дейността ѝ.

◆ Неумение да се слуша
Този проблем възниква в резултат на личните качества на 

хората. Според М. Армстронг те не слушат ефективно поради 
следните причини: не могат да се съсредоточат; прекалено са 
заети със себе си; занимават ги повече собствените им думи; 
не са сигурни какво или защо слушат; не са в състояние да 
проследят тезата или аргументацията на оратора; просто не се 
интересуват от темата.

Добрите способности за слушане в организацията са пред-
поставка за намаляване на конфликтите.

◆ Преценка на ценностите
Във всяка комуникационна ситуация получателят на ин-

формация прави преценка на ценностите, като придава на 
посланието цялостно значение още преди да е протекла цяла-
та комуникация.

◆ Достоверност на източниците
Отнася се до това, доколко получателя има доверие в 

комуникатора, доколко той смята, че думите или действи-
ята му са сигурни. Подчинените възприемат посланията на 
управляващия в зависимост от начина, по който те го оце-
няват.
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◆ Семантични проблеми
Информацията се предава чрез използване на различни 

символи. Понякога едни и същи символи означават различни 
неща за различните хора. Комуникацията може да бъде въз-
препятствана от това, че различните групи от хора използват 
думите по различен начин.

◆ Филтриране
Този проблем е свързан с изменение на информацията 

така, че тя да бъде възприета от получателя като позитивна. 
Това е често явление във възходящата комуникация, която 
пренася към ръководството контролна информация. Този 
проблем е честа предпоставка за възникване на различни 
кризисни ситуации в организацията породени от недостиг на 
информация.

◆ Недостиг на време
Повечето ръководители нямат достатъчно време да общу-

ват със своите подчинени. Това може да доведе до размина-
ване на очакваните резултати с постигнатите или да породи 
несигурност в подчинените.

◆ Информационно пресищане
Много често ръководителите са отрупани с информация, 

в резултат на което те не могат да приемат всички съобщени 
отправени към тях и да отговорят на тези, които изискват 
отговор. Така могат да бъдат пропуснати важни за дейност-
та на организацията данни, да се пропуснат различи срокове 
и да се намали доверието между организацията и нейните 
партньори. 

Усъвършенстването на комуникацията е ефективен ме-
тод за преодоляване на последствията от настъпили кризисни 
ситуации, особено значим е този фактор в сегашния период 
на глобална икономическа криза. Със проблемите на комуни-
кирането по време на криза се занимава кризисния менидж-
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мънт. Кризисните комуникации9 се свързват с изследване и 
управление на представите на хората и мениджърите за кри-
зата. Съвременните модели за управление на кризисните ко-
муникации са ориентирани към превенцията, където се съ-
средоточават и интелектуалните и технологични ресурси на 
организациите. Всеки мениджър следи за нивото на доверие 
и развитие в организациите, с които има бизнес отношения. 
Това важи в голяма степен в условията на икономическа кри-
за. Нестабилността на световната икономика усложнява до-
пълнително сложните бизнес отношения между организаци-
ите. От особена важност при кризисните комуникации е да 
се придържаме към истината и да разкажем по най – бързия 
начин своята собствена версия за случилото се. Мениджърът 
трябва да бъде особено внимателен с подходите, които ще из-
ползва в кризисните комуникации, за да не предизвика нови 
проблеми. 

Ефективни комуникационни техники и методи по време 
на криза10 са:

◆ Следенето на използваната в комуникационния процес 
информация 

От изложеното по–горе следва, че дадена информация ви-
наги може да бъде разбрана неправилно, което от своя страна 
налага следене на начина, по който посланията се приемат и 
интерпретират в процеса на комуникация.

◆ Синтезиране на информационния поток в организацията
за бързото, ефективно и своевременно решаването на за-

дачите в организацията е необходимо информацията достига-
ща до ръководителите да бъде конкретизирана и синтезирана 
правилно.

9 Асенов, А., Емилова, И., „Лидерство и кризи“, „Фабер“, 2009.
10 Разработено по: Пенчев, П., Пенчева, Ив. Основи на управлението, 

„Абагар“, 2002 г. и Харизанова, М. Мениджмънт, София, 2006.
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◆ Използване на неформални комуникационни системи
Участието в неформални събрания и групи помага на все-

ки работен колектив да се сплоти, а на всеки ръководител да се 
ориентира по – добре за потребностите и нагласите на своите 
подчинени.

◆ Фронтални срещи
Тези срещи се провеждат веднъж месечно за мениджърите 

от средните равнища и на тримесечие за тези на висшите нива 
като предмет на обсъждане са разнообразни въпроси: за със-
тоянието на фирмата; за проблеми, които трябва да се решат; 
за резултатите от работата; за възникнали трудности; конфли-
кти; слабости. На тези срещи се обсъждат различни предложе-
ния на екипите в отдела и се поемат определени ангажименти.

◆ Политика на „отворени врата“
Чрез нея се позволява на всеки служител да може да полу-

чи консултация и съвет по поставената задача, което ще подо-
бри обратната връзка и ще стимулира качественото изпълне-
ние на задачите.

◆ DA – оперативки (от англ. Data analysis)
Това са бързи срещи за решаване на текущи проблеми. Ха-

рактерно за тях е, че ръководителите на отдели се задължават 
да организират изработването на добре „информирани реше-
ния“, за чиято цел висшето ръководство се задължава да пое-
ма ангажимента да ги снабдява с „ най-прясната“ информация 
от бизнеса на фирмата.

◆ Каскаден брифинг
Чрез провеждане на кратки заседания висшите ръководи-

тели информират средното ниво ръководители за актуални-
те проблеми на бизнеса на организацията. Във вид на задачи, 
инструкции или конкретни решения средните ръководители 
предоставят получената на срещите информация. Чрез кана-
лите за обратна връзка ръководителите на екипите ги инфор-
мират за резултатите от извършените дейности.
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◆ Въвеждане и усъвършенстване на съвременни информа-
ционни системи в организацията

Тук могат да се обособят следните базови модула: система 
за планиране на ресурсите на организацията, система за упра-
вление на взаимоотношенията с клиентите, система за упра-
вление на веригите за доставки, средства за електронна тър-
говия и взаимодействие чрез Интернет, средства за анализи 
и поддържане на взетите решения, система за управление на 
човешките ресурси, система за финансова информация и др.

В обобщение можем да кажем, че:
•	 Комуникацията	е	начин	на	общуване	основната	цел,	на	

който е получателят да разбере съобщението и смисъла 
заложен в него от лицето, което го предава.

•	 Кризите	могат	да	настъпят	внезапно,	но	могат	да	се	раз-
виват постепенно. Следенето и правилното управление 
на информационните потоци в организацията спомага 
преодоляването на кризисните ситуации.

•	 Кризите	 са	 вид	 екстремни	 ситуации.	 Това	 обстоятел-
ство превръща тяхното управление в жизнено важно за 
всеки бизнес.

•	 Процесът	на	комуникация	се	осъществява	чрез	преда-
ване на информация чрез комуникационните канали за 
връзка.

•	 От	голямо	значение	за	ефективното	управление	на	ко-
муникациите в организацията са комуникационните 
умения на мениджърите.

От изложеното можем да направим следните изводи:
✓ Комуникациите са основно средство за изпълнение на 

всички управленски функции и за анализиране и следе-
не на резултатите по време на криза;

✓ Управлението на комуникациите в организацията е сред 
най-важните задачи на всеки мениджър;
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✓ Осигуряването на ефективен обмен на информация 
между субектите и обектите на управление спомагат за 
повишаване на ефективността и качеството на изпълне-
ние на поставените задачи;

✓ Ефективните комуникации в организацията спомагат 
за сформирането и сплотеността на работните групи и 
екипи;

✓ Ясните и добре формулирани информационни потоци 
спомагат за намаляване на конфликтните ситуации как-
то в самата организация, така и във външните комуни-
кации;

✓ Ефективното управление на комуникационните канали 
спомага за изследване на мотивацията и удовлетворе-
ността на служителите чрез използването на обратна 
връзка и неформални комуникации.

Комуникацията е важна част от нашето ежедневие. Тя 
спомага не само за оптимизиране на резултатите на органи-
зацията, но и за ефективното преодоляване на кризисни си-
туации. Колкото по–ефективно се управляват комуникацион-
ните процеси в организацията, толкова възможността за въз-
никване на кризи от всякакъв характер намалява. Ефектив-
ното комуникиране позволява на мениджърите и лидерите в 
организацията да се запознаят своевременно с проблемите и 
заплахите надвиснали над нея и също така своевременно да 
ги отстранят. Ефективността на външните комуникации е от 
голямо значение за преодоляване на ефектите на глобалната 
икономическа криза. Коректните и прозрачни взаимоотноше-
ния спомагат за повишаване на доверието в организацията и 
позволяват поддържане на добър имидж в сферата, в която 
осъществява дейността си. 
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уПРАвлЕНИЕ НА КОНФлИКТИТЕ  
в ОРГАНИЗАЦИяТА

Александра Петрова Костова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

студент, „Публична администрация“

Конфликтът е неизбежен феномен в организациите. Ни-
кой не може да предвиди кога и по каква причина би възник-
нал даден конфликт, какви ще са последствията от него и как 
това ще се отрази на съответната организация. По тази причи-
на е от изключително значение бързата и адекватна реакция, 
както на мениджъра, така и на целия колектив за преодолява-
не на възникналия проблем и намаляване на дисфункционал-
ните последствия, породени от него.

Конфликтът се разглежда като отсъствие на съгласие меж-
ду две или повече страни, като всяка от страните прави всич-
ко възможно, за да бъде прието нейното мнение. Конфликтът 
влияе съществено върху състоянието и развитието на отдел-
ната личност, въздейства върху компонентите на социално-
психологическия климат в организацията и се отразява върху 
производителността на труда и неговата ефективност. Той е 
свързан с властническите отношения, разпределението на 
ресурсите, социалните позиции и различията в ценностните 
системи и възниква по повод на целите или методите за пос-
тигането им.1 В основата на конфликтите лежи сблъсъкът на 
хората, на техните мнения, позиции, възгледи. Противоречи-
ята между тях се усложняват от емоционалните преживява-

1 Паунов М. – Организационно поведение, изд. Сиела, 2006, с. 214.
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ния, променя се поведението им един спрямо друг, като поня-
кога възниква и своеобразна борба, в която всяка от страните 
се стреми да докаже своята правота. 

Всеки конфликт предполага наличието на обект – про-
блемът по повод, на който възниква конфликтът, и субекти 
– носителите на взаимоотношението между отделните лица 
или групи по повод на обекта. Опонентите и обектът образу-
ват конфликтната ситуация. Тя се характеризира с различни 
специфични симптоми като: лошо настроение на ръководи-
телите и подчинените, песимистична нагласа, разочарование, 
зачестяване на случаите на напускане на организацията, зат-
вореност, избухливост, нарушена адаптация, безпричинна за-
ядливост и др. Конфликтната ситуация е само предпоставка 
за конфликт, който може да бъде предотвратен.2

Конфликтът предполага цял комплекс от условия, а именно:3
– наличие на поне два опонента, на две противоположни 

тенденции;
– инициатор на конфликта;
– противодействие на опонента;
– конфликтно стълкновение;
Конфликтите не могат да бъдат забранявани, тъй като са 

естествен спътник на всяко развитие и промяна, но могат и 
трябва да се изучават и използват конструктивно при упра-
влението на организацията.

Често конфликтът се разглежда и приема като нежелател-
но явление, тъй като се свързва с агресията, заплахата, спора, 
враждебността. Отрицателното отношение към конфликтите 
е свързано и с разбирането, че:4

2 Андреева М. – Организационни поведение, ИК „Галактика“, 1998 г., 
с. 130–131.

3 Андреева М. – Организационни поведение, ИК „Галактика“, 1998 г., 
с. 130–131.

4 Пенчева И. – Организационно поведение, Абагар, 2004, с. 165.
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– за тяхното решаване се губи време;
– отнемат част от потенциала на хората;
– следствие са от допуснати грешки при управлението;
– негативно влияят върху крайния резултат;
– влияят отрицателно върху микроклимата в организа-

цията;
Понякога конфликтите са желателни, защото водят до 

възникване на различни гледни точки, спомагат за разработ-
ването на по-ясна управленска политика и спомагат за форму-
лирането на голям брой алтернативи, което прави процеса на 
вземане на решение по-ефективен. Тези положителни харак-
теристики го определят като функционален, а отрицателните 
като дисфункционален. за да се избегнат дисфункционалните 
последствия е необходимо да се определи вида на конфликта, 
да се посочят причините за него и да се избере най-подходя-
щия метод за неговото управление.

От значение при управлението на конфликта е точното 
определяне на вида му.

Конфликтите могат да се разглеждат от различни аспе-
кти – общо-философски, социално-психологически, социоло-
гически, организационен, управленски и др.

В зависимост от това какви взаимоотношения се наруша-
ват конфликтите биват:5

➢ вертикални – между ръководител и подчинен в конкре-
тен колектив;

➢ хоризонтални – между подчинените в колектива;
По степен на публичност те биват:
➢ скрити;
➢ открити;
По своите последствия и влияние върху психологическия 

климат на колектива, конфликтите се разделят на:

5 Андреева М. – Организационни поведение, ИК „Галактика“, 1998, с. 135.
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➢ продуктивни – помагат да се нормализира обстановка-
та в колектива;

➢ деструктивни – влошават обстановката;
По своята градация те могат да бъдат:
➢ конфликт от типа „делови спор“ – при него съществуват 

разногласия относно съвместната дейност. Опонентите 
са настроени дружелюбно и вярват, че е възможно да се 
стигне до споразумение. Проблемите се обсъждат, като 
се защитават различни позиции, но личните взаимоот-
ношения се запазват.

➢ конфликт от типа „формализация на отношенията“ – 
кръгът от разногласия се разширява и участниците в 
конфлика се съмняват във възможността за постигане 
на споразумение. Отношенията придобиват сдържан, 
формален характер, което пречи за разрешаването на 
проблема.

➢ конфликт от типа „психологически антагонизъм“ – 
действията на опонентите са открито враждебни и не се 
правят опити за постигане на споразумение. зоната на 
разногласия е неопределена, с тенденция към разширя-
ване. По този начин не се дава възможност за разреша-
ване на конфликта.

Според начина на възникване конфликтите биват:
➢ стихийно възникнали;
➢ съзнателно провокирани;
Според участниците конфликтите биват:6

➢ вътрешноличностен – появява се когато на едно лице се 
дават противоречащи си изисквания по повод резулта-
тите от неговата работа, поради липса на съгласуваност 
между изискванията на работното място и личните по-
требности и ценности, поради претоварване с изпълне-

6 Пенчева И. – Организационно поведение, изд.Абагар, 2004, с. 166–167.
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нието на различни задачи или липса на работа и неудо-
влетворение от свършеното;

➢ междуличностен – може да възникне поради борба за 
ограничени ресурси, капитал, работна сила, работни 
места, а също така и при сблъсък между хора с различ-
ни характери, възгледи и ценностни ситеми;

➢ конфликт между личността и групата – възниква когато 
очакванията на отделната личност са в противоречие с 
очакванията на групата; когато индивидът заема пози-
ция, различна от тази на групата; когато ръководителят 
на групата предприеме дисциплинарни мерки, които не 
са популярни сред неговите служители;

➢ междугрупов конфликт – може да възникне както меж-
ду формални, така също и между неформални групи. 
Причина за неговото възникване са противоречията 
между линейния и щабния персонал.

След определяне вида на конфликта е необходимо да се ус-
тановят причините за неговото възникване. Високата степен 
на неопределеност на вътрешната и външната средата, в която 
функционира организацията, честите промени в нея, много-
звенност и сложност на структурата на управление, както и 
голямата дистанция между ръководители и подчинени са ос-
нование за възникването на конфликти. Освен тях други чес-
то срещани причини са:7

•	 Ограничеността и разпределението на ресурсите – неза-
висимо от стремежа те да бъдат ефективно разпределя-
ни между различните групи, получаването на по-голямо 
количество за едни е за сметка намаляването за други.

•	 Взаимна зависимост между задачите – когато неиз-
пълнението на една задача в дадено звено е свързана с 

7 Пенчев, П. Основи на управлението, Абагар, 2002, с. 364.
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неизпълнението на друга задача в друго звено, както и 
невъзможни за изпълнение крайни срокове и голям не-
достиг на време и неяснотата в задълженията, може да 
са причина за възникване на конфликт.

•	 Различия в целите – функционалните структури сами 
определят своите цели, при което могат да положат по-
големи усилия за постигане на собствените си цели, от-
колкото на организационните.

•	 Трудовото възнаграждение – често срещана причина за 
конфликт са използваните системи за стимулиране на 
труда на персонала и индивидуалното трудово възна-
граждение.

•	 Комуникациите – Слабостите в информационната сис-
тема на организацията могат да бъдат както причина, 
така и следствие от конфликта. Те могат да са пречка от-
делните участници в конфликта да се запознаят с кон-
кретната ситуация и да разберат гледната точка на опо-
нента.

•	 Различия в представите и ценностите – между отделни-
те членове на колектива съществуват множество разли-
чия по отношение на: поставените цели; претенциите; 
амбициите; индивидуалното поведение; груповото по-
ведение; статуса; ценностите; жизнения опит; образова-
телното и квалификационното равнище, очакванията.

за правилното управление на възникналата в организа-
цията конфликтна ситуация е необходимо да се познават ета-
пите, през които протича конфликта.Тези етапи могат да бъ-
дат представени със следната схема:8

8 Пенчева, И. Организационно поведение, Абагар, 2004, с. 169–170.
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Функционални последствия от конфликта:
– бъдещо сътрудничество;
– разнообразни гледни точки;
– развитие на инициативността;
– предотвратяване на бъдещи конфликти;
Дисфункционални последствия от конфликта:
– неудовлетворение от работата;
– текучество;
– ниска степен на сътрудничество;
– неприемане на другата страна;
– съпротива;
– изживяване решаването на проблема като победа.
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Отношението към конфликта не е еднозначно. Положи-
телното отношение към конфликта се определя от функцио-
налните последствия, а отрицателното – дисфункционалните.

Функционалните последствия от конфликтите са резул-
тат от тяхното умело управление. Те се явяват стимулатори за 
творчество и инициатива, за ефективна промяна на органи-
зационната среда и адаптация към промените. Конфликтите 
между хора, работещи за постигането на обща цел, може да 
повиши производителността на труда, а разногласията по да-
ден проблем водят до неговото подробно анализиране и избор 
на най-подходящия вариант за разрешаването му. Решаването 
на даден конфликт може да се превърне във фактор за бъде-
що сътрудничество между спорещите страни в конфликтната 
ситуация.

Дисфункционалните последствия възникват, когато не се 
приложат ефективни методи за управление на конфликтната 
ситуация.

Когато конфликтът се разреши положително, тогава се 
подбуждат интереси, откриват се нови цели и потребности, 
осигурява се идентичност, дава се пример за подражание и 
възможност за постижения. Когато при разрешаване на кон-
фликта преобладава деструктивно поведение, се поражда 
страдание, объркване, агресивност, отказ от действие и др.

Управлението на конфликта може да се разглежда като 
процес, насочен към упражняване на влияние върху развоя 
на конфликтната ситуация. То трябва да е свързано предимно 
с регулиране на личните взаимоотношения. Съществуват две 
групи методи за управление на конфликтна ситуация: струк-
турни и междуличностни.9

◆ Структурни методи:

9 Пенчев, П. Основи на управлението, Абагар, 2002, с. 367–368.
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•	 Разясняване	изискванията	към	работата	– същността 
на този метод се състои в разясняване резултатите от 
работата на отделните членове от колектива и по-точ-
но разясняването на:
– равнище на резултатите, които трябва да бъдат дос-

тигнати;
– права и отговорности;
– получател и подател на информация;
– процедурите и правилата на работа;

•	 Приложение	на	координиращи	и	интергриращи	меха-
низми – мениджърът трябва да използва своята власт 
и права, за да намали противоречията между подчи-
нените си при решаването на проблеми от различно 
естество. С цел разрешаване да даден конфликт, ви-
сшето ръководсвто може да образува целеви групи, 
да организира съвещания и срещи между различните 
структурни звена в организацията.

•	 Формулиране	на	общоорганизационни	и	комплексни	
цели – общите цели подтикват хората или отделни гру-
пи да обединят своите усилия за тяхното постигане. По 
този начин вниманието им се отклонява от това, което 
ги е противопоставило, а постигането на общата цел 
може да доведе до бъдещо сътрудничество.

•	 Система	за	възнаграждение	– това е метод предимно 
за поддържане на конструктивно и градивно поведе-
ние, отколкото за решаване на конкретен конфликт 
тази система трябва да се превърне в мотивиращ фак-
тор, който кара хората да допринасят за постигане на 
общите цели. По този начин те ще използват макси-
мално своите потенциални възможности, защото ще 
знаят, че ще бъдат възнаградени за това.

◆ Междуличностни методи:
•	 Бягство	от	конфликта	– съзнателно се прави всичко 

възможно, за да не се стигне до конфликт, а именно:
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– избягване на ситуации, които са потенциално кон-
фликтни;

– избягване на хора, които са склонни към конфликти;
– да не се обсъждат въпроси, които водят до разно-

гласия и др.;
•	 Прикриване	на	конфликта	– на конфликта умишлено 

не се обръща внимание, проблемът се омаловажава и 
се апелира за приемане на нещата такива каквито са. 
Това често води до изостряне на конфликтната ситуа-
ция в бъдеще.

•	 Принуда	– мениджърът от позициите на властта, без 
да се интересува от мнението на страните в конфлик-
тната ситуация, налага определено решение на про-
блема. Този метод потиска мотивацията и може да до-
веде до дисфункционални последствия от конфликта.

•	 Компромис	– за използването му, мениджърът трябва 
да прилага управленски умения като: творческо ми-
слене, убеждаване, изслушване и др.

•	 Решение	на	проблема	– при този метод усилията са 
насочени към разработване на алтернативи, които 
биха решили проблема, и избор на този вариант, кой-
то е оптимален при конкретните условия. Този метод 
винаги има функционални последици – провокира 
инициативност и води до сътрудничество.

Конфликтите са неизбежни и непредвидими. Именно по 
тази причина, при възникване на конфликтна ситуация, е не-
обходимо да се установи по най-бързия начин вида на кон-
фликта, както и причините за неговото възникване и да се 
разработят алтернативи за неговото управление. Трябва да се 
прецени какви са последствията от него, дали са функционал-
ни или дисфункционални, и по какъв начин те ще се отразят 
на организацията. След своевременното установяване на кон-
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фликта, породилите го причини и възникналите последствия, 
от изключително значение е избора на най-подходящият ме-
тод за управление, като по този начин ще се гарантира бъде-
щото развитие на организацията в положителна насока.

Подходът при управление на конфликта следва да се из-
бере в зависимост от целите на организацията, а умелото уп-
равление на конфликтите може да играе ролята на позитивен 
фактор за нейното развитие.
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жЕНИТЕ в уПРАвлЕНИЕТО –  
С КвОТИ ИлИ С КАЧЕСТвА

Ирина Владимирова Кочева
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

студент, „Стопанско управление“

През 21 век все повече жени заемат най-високи позиции в 
управлението на компании и държави. за съжаление за пове-
чето хора, мъжът ръководител и лидер е нещо съвсем естест-
вено, докато жените се възприемат като изключение или дори 
като екзотична приумица.

„Какво е това жена?“ Този въпрос стои още от времето 
на Платон и Аристотел, учител и ученик застават един сре-
щу друг, когато става дума – равнопоставени ли са жените и 
мъжете. Платон смята, че човешката душа няма пол и затова 
жените и мъжете не се различават според своите потенциални 
способности. Аристотел твърди, че жените не могат да бъдат 
равни на мъжете. за него женската душа притежава качества, 
които произтичат от женското тяло. Неспособността на жена-
та да участва така наравно с мъжа в управлението произтича 
от нейната физическа слабост. Аристотел смята, че основната 
функция на жената, предписана от нейната природа е свърза-
на с отглеждането на децата. Този възглед слага своя отпеча-
тък върху отношението към жената стотици години.

Днес светът се променя с невероятна скорост и който не 
вижда тези промени, безнадеждно остарява. Факт е, че голе-
мите американски компании от класацията „Fortune 500“ с 
голям брой жени в съвета на директорите имат като цяло по-
добри финансови резултати.
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По възвращаемост на капитала компаниите с най-голямо 
женско присъствие в ръководството изпреварват дружествата 
с най-малко жени в съветите на директорите с 53%, по доход-
ност от продажбите – 42%, по доходност на капитала – 66%.

В проучването са обхванати 520 дружества и това е само 
на корпоративно ниво. На национално отдавна е доказано, че 
държавите, които имат в най-голяма степен участие на жени в 
управлението, заемат челните места в Индекса за развитието 
на човека според програмата на ООН за развитие. Там също е 
посочено, че в държави със засилено участие на жени в упра-
влението развитието на репродуктивното здраве на пациен-
тите е по-добро. Извън социалните мерки, които като цяло са 
по-добри при участие на жени в управлението, това има своя 
положителен ефект и върху повишаване на конкурентно спо-
собността на икономиката, защото тогава се развиват активно 
различни програми, които осигуряват активност на жените на 
пазара на труда, Така да се каже „От жените – за жените“

Пред нашето Народно събрание госпожа Марта Руедес, 
постоянен координатор на ООН, заяви – „По целия свят ни-
вото на корупцията в държавното управление е по-ниско там, 
където жените имат по-големи права и играят по-значима 
роля в обществения живот. Изследване в 63 държави е уста-
новило, че увеличения достъп на жени до образование е бил 
най-значителният фактор към спада на недохранването, кой-
то е отчетен за периода 1970-1995 г.“

Изследване в Белгия показва, че когато доходите се хар-
чат от майките те имат 4 пъти по-благотворно влияние върху 
изхранването на децата, отколкото когато се харчат от бащи-
те. Изследване публикувано в списание „Човешки ресурси“ 
2009 г. отбелязва няколко основни фактора, които движат же-
ните в управлението:

– Страстта за работа, за развитие, която провокира реал-
ната промяна в екипа.
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– Комуникацията между жената лидер и екипа.
– Активно слушане със загриженост и уважение към другия.
– Мотивиране на екипа – бизнес логика съчетана с интуиция.
– Въображение, прилагано към реални казуси от практиката.
– Фокус върху позитивите и бъдещето, съхронизирани с 

ценностите.
– Различно възприемане на идеята за власт в компанията. 

Жените виждат властта в смисъла на влиянието, а не на 
позицията, която заемат.

Има психологически елементи, които са все по-необхо-
дими в процесите на управление на съвременния свят и го-
ляма част от тях определено са характерни за жените. Те са 
по-устойчиви, притежават естествен стремеж да съхраняват 
живота чрез мир, хармония и равновесие.

„Ние	си	мислехме..	пиар,	пък	то	жена!“	–	възкликва	от	ек-
рана полу-изненадано, полу-разочаровано героят на Кръстю 
Лафазанов в комедийния сериал „Столичани в повече“. Този 
скеч повдига следния въпрос – Наистина ли и днес полът на 
един индивид може да повлияе на оценките и настроенията 
спрямо професионалните му компетентности и дейности. 
Наистина ли принадлежността към даден пол е причина за 
по-добре свършена работа или по-надеждна продукция. Ето 
какво показва едно неофициално проучване за работещите 
момичета в България и в света изтеглено от брой 5, май 2011 
година на списание Мениджър. на Иван Хадживеликов, с. 90

Жените се оплакват по-малко. Те понасят по-леко едно-
образието, а също и промените в екипа. Жените предвиждат 
рисковете по-добре. Инстинкта за запазване на потомството 
е изработил у жените способността да предвиждат опаснос-
ти, а оттам и високите им нива на стриктност в сравнение с 
мъжете. Много рядко ще видите жена на работа в неугледен 
вид, докато висящата риза и изцапани обувки са типични за 
мъжете. И мъжете и жените не знаят каква неочаквана сре-
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ща може да се проведе в офиса, но една жена по-рядко може 
да бъде хваната с неподходящ външен вид. Жените се хвалят 
по-малко. Който не е присъствал на мъжко перчене в работ-
но време, той просто не е ходил никога на работа. Световните 
тестостеронни серии започват още с кафето сутрин – хвалят 
се какво и колко пият, колко важно нещо са подочули, колко 
добре се справят като цяло. Става 11 часа, а още не са минали 
знаковите категории хвалби като жени и коли. Но до един мъ-
жете участвали в изследването честно си признават, че дамите 
в техните отдели са в пъти по-експедитивни от тях. Жените са 
по-незаменими на работното място. Тук напомняме, че неза-
меними хора няма. Може би, защото жените вършат някол-
ко неща наведнъж. Жените са по-добри слушатели. Над 80% 
от участниците признават, че имат поне една колежка, която 
е сред хората, с които споделят личните си и професионални 
проблеми. Жените получават по-малки заплати

ЕС отчита тези позитивни качества на жените на ръковод-
ни позиции за това се обсъждаше въпроса за задължителни 
квоти в компаниите, институциите и дори на всички нива. 
Като първа стъпка 30%, а после 40%, които да осигурят задъл-
жително участие в определен размер на жените в управление-
то. Тази препоръка на ЕС е мотивирана от някои държави в 
Европа, където тези квоти са въведени и е било установено по 
безспорен начин, че след въвеждането им бизнес резултатите 
са се повишили значително. Това дава основание на някои да 
кажат – Участието на жените в бизнес управлението означава 
печалба.

Възниква въпроса: Имат ли нужда жените от това?
С предложението за въвеждането на квоти за жени в упра-

влението, еврокомисарят по правосъдието, основните права и 
гражданството Вивиан Рединг спечели дълга и оспорвана бит-
ка по въпроса с равенството между половете в управлението 
на компаниите. По данни на Брюксел в момента управителните 
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съвети са доминирани от един пол – 85% от членовете на упра-
вителни съвети без изпълнителни правомощия и 91.1% от тези 
с изпълнителни правомощия са мъже, докато жените предста-
вляват съответно 15% и 8,9%. Въпреки бурния обществен дебат 
и някои доброволни инициативи, предприети на национално и 
европейско равнище, през последните години положението не 
се е променило значително – от 2003 г. насам е отчетено допъл-
нително средно увеличение на броя на жените в управителните. 

директивата
С предложената директива се постави целта 40% от дирек-

торите без изпълнителни правомощия в предприятия, чиито 
акции се търгуват на фондовите борси, да бъдат от по-слабо 
представения пол. При еднакви квалификации предимство да 
се дава на по-слабо представения пол. Тази цел да важи за дру-
жествата, допуснати до борсова търговия, докато за публични-
те предприятия, върху които публичните органи упражняват 
доминиращо влияние, този срок щеше да е с две години по-кра-
тък – до 2018 г. Очакваше се предложението да се прилага за 
около 5000 предприятия в ЕС, допуснати до борсова търговия. 
Тази цел нямаше да важи за малките и средните предприятия (с 
по-малко от 250 души персонал и годишен оборот в света под 
50 млн. евро) или за дружествата, чиито акции не се търгуват на 
фондовите борси. Дружествата ще са длъжни да докладват еже-
годно за постигнатия напредък. При представянето на дирек-
тивата Рединг уточни, че очаква националните правителства да 
приемат формите на наказания за онези дружества, които не 
спазват тези нови изисквания. Тя настояваше санкциите да бъ-
дат сурови, включвайки например финансови глоби.

Съпротивата
Още в самото начало, когато директивата беше само ини-

циатива, тя събра поддръжници, но и много противници. Де-



167

вет държави членки, сред които и България, се обявиха срещу 
предложението и настояха „популяризирането на жените“ за 
ръководни постове да става на национално ниво. Предста-
вянето на самото предложение беше отложено от Еврокоми-
сията, като световните агенции писаха, че Рединг е срещнала 
опозиция дори сред колежките си – пет от деветте жени в ев-
рокомисията като Нели Крус, са обявили, че са против задъл-
жителните квоти. Веднага след като директивата беше пред-
ставена, от германското правителство обявиха, че не са съ-
гласни със задължителните квоти и има достатъчно страни от 
ЕС, с които ще могат да блокират приемането ѝ в този вид. В 
същото време голяма част от евродепутатите подкрепяха иде-
ята, а 11 държави членки вече въведоха правни инструменти 
за насърчаване на равенството между половете в управител-
ните съвети.

Жените трябва да участват в управлението: Само, ако са-
мите те го искат, а не само тези, които са отгледали вече деца 
и са решили, че искат нещо по-различно. Жената лидер сама, 
с лични качества, извоюва мястото си, така тя тежи на това 
място. Квотния принцип няма да доведе до същия резултат. 
Квотите постепенно отпадат. Самото въвеждане на квоти е 
вид дискриминация. Предварителното въвеждане на мярка 
за участие в управлението е своеобразно публично призна-
ние, че те са по-слабите и се нуждаят от изкуствени подпори 
за развитието си. Такава мярка би била дискриминационна и 
спрямо мъжете, защото ще допуска управление само от жени, 
но не и само от мъже.

Има достатъчно примери за дами на високи позиции, 
които без полови демонстрации показват чудесни резултати. 
Вероятно ще се обидят, защото са постигнали успехите си не 
благодарение на спуснати квоти, а заради личните си качества.

По-важни от въвеждането на квоти са равният достъп 
до работните места и равното заплащане на мъже и жените, 
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когато заемат еднакви или подобни позиции. В държавите, в 
които са въвели квоти за участие на жените в управлението, 
може би преди това са отчели, че успешно е приключил про-
цеса за осигуряване на равен старт и еднакво заплащане за 
двата пола. Дали е така в България обаче и дали въвеждането 
на подобна мярка и у нас няма да се окаже преждевременна, а 
оттам и неуспешна? Даже да приемем, че и у нас имаме равен 
достъп до работните места, то относно равното заплащане със 
сигурност все още има проблем, защото жените в България 
получават с около 20% по-ниско възнаграждение от мъжете 
във всички възрастови категории. Разликата е по-ясно изра-
зена точно в детеродната възраст. В допълнение средният раз-
мер на пенсиите на жените в България е с над 30% по-нисък 
от този на мъжете. Ако ще се работи в посока равенство на 
половете преди квотите за участие в управлението трябва да 
се коригира проблемът с равното заплащане, защото той зася-
га всички работещи жени, а не само тези, които евентуално ще 
участват в управлението.

Политиката на държавите през последните десетилетия 
насърчава жените да правят кариери, вместо да раждат деца, 
а после се отчита, че има демографски проблеми, че населе-
нието застарява, че непрекъснато се увеличава средната въз-
раст за раждане на първо дете. Признанието на обществото 
към една жена, която предпочита да прави кариера трябва да 
е равностойно на признанието към една жената, решила да се 
посвети на отглеждане и възпитаване на децата си.
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ХЕджИРАНЕ – вИдОвЕ ХЕджИРАНЕ, 
ФИНАНСОвИ РИСКОвЕ

Адриана Петрова
студент, „Стопанско управление“

Операциите по хеджиране представляват сделки, чрез 
които се фиксира размерът на потенциалните загуби или пе-
чалби и се изолира първоначалната финансова сделка от вли-
янието на пазарните колебания. Английската дума hedging 
буквално означава ограждам се, предпазвам се. Хеджингът 
възниква, когато едно лице изложено на риск, се стреми да 
елиминира опасността, като заема обратна позиция в един 
или повече финансови инструменти. Хеджирането е техника 
за търгуване, при която се осигурява по-голяма гъвкавост, за 
да инвестирате тогава, когато бихте били принудени да спре-
те, поради съществени загуби. Вероятно най-големият плюс 
на хеджирането е, че не трябва да хеджиране всяка сделка, но 
имате възможност да приложите хеджиране на почти всяка 
сделка по всяко време.

видове хеджиране

Хеджиране с фючърси. По своята същност хеджингът е 
сключване на фючърсна сделка и заемане на равностойни, но 
обратни позиции на пазара с налични активи (стоки или цен-
ни книжа) и на фючърсния пазар, за да се защити дадена пози-
ция на спот пазара от загуба на колебания в цените. Хеджира-
нето е възможно благодарение на обстоятелството, че цените 
на пазарите на налични стоки и ценни книжа и цените на фю-
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чърсните пазари имат тенденция да се променят еднопосочно, 
но не пропорционално, тъй като те реагират на едни и същи 
ценообразуващи фактори. Рисковете от колебания на цените 
на стоки, услуги, ценни книжа не могат изцяло да се избегнат 
с хеджинга, но те могат да се ограничат и сведат до минимум 
при поставянето на целите и планирането на печалбата. зато-
ва и хеджирането е особено важна характерна черта на съвре-
менните борси. Стратегията на хеджиторите се определя от 
техните очаквания за промяна на цените за бъдещ период на 
двата пазара-спот и фючърсния пазар (спот пазара – търгуват 
се ясно специфични и еднозначно окачествени налични стоки, 
отговарящи на определени стандарти изисквания, но непри-
състващи физически на борсата и стоките се предлагат чрез 
предварително заявени типизирани оферти). С наближаване 
на месеца на доставка по фючърсния контракт, цените на спот 
пазара и на фючърсния пазар проявяват тенденция на сближа-
ване една към друга, като разликата между тях се нарича база.

Хеджърите използват фючърсните пазари, за да се изо-
лират от промените в цените. Един инвеститор, който дър-
жи портфейл от съкровищни облигации например, може да 
предусеща период на летливост в лихвения процент и да иска 
да защити стойността на портфейла от колебания в цените. В 
този случай, инвеститорът няма желание да залага на цено-
вите промени, в която и да е от двете посоки. за да постигне 
такава защита, хеджърът заема къса позиция във фючърси на 
съкровищни облигации, с което поема задължението да дос-
тави съкровищни облигации на датата на падежа срещу те-
кущата фючърсна цена. Това му осигурява продажна цена на 
облигациите и гарантира, че общата стойност на позицията 
„облигации плюс фючърси„ на датата на падежа е равна на 
фючърсната цена.

При някои активи точното хеджиране с фючърси може 
да е невъзможно, защото необходимия за това фючърсен 
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контракт не се търгува. Има доста примери за това явление, 
като един от тях е: добиващите боксит, рудата от която се 
произвежда алуминий, могат да искат да търгуват с фючър-
си за боксит, но нямат тази възможност, защото контракти не 
съществуват. От друга страна, тъй като цените на боксита и 
алуминия са силно корелирани, може да се постигне доста до-
бро приблизително хеджиране чрез скъсяване на алуминиеви 
фючърси. Хеджирането на позиция с помощта на фючърси от 
друга страна се нарича: кръстосано хеджиране (cross-hedging).

дълго хеджиране

Дълго хеджират потребителите и търговците на борсови 
стоки, които се страхуват от повишаване на цената в бъдещ 
момент, когато трябва да купуват тези стоки на спот пазара. 
Дългото хеджиране започва с откриване на дълга позиция на 
фючърсния пазар в деня на поставяне на хеджа и приключва 
със закриване на позицията на фючърсния пазар с продажба 
на същия брой и вид фючърси в деня на вдигане на хеджа. 
Икономическия ефект от дългото хеджиране зависи от изме-
нението на базата в деня на хеджа. Възможни изходи са:

1. Базата се запазва равна на обичайната, очакваната 
база – реализира се пълно хеджиране.

2. Базата се увеличава спрямо обичайната, очаквана база.
– Хеджорът, който хеджира дълго понася относителна 

загуба, равна по стойност на тази, с която се увеличава 
базата. загубата е относителна, защото покупната цена е 
по-висока от очакваната в резултат на хеджирането, но 
е по-ниска от действителната спот цена в бъдеще. Тоест 
хеджирайки, производителят е спестил.

– Нетна покупна цена – получена от дългото хеджиране при 
увеличаване на базата, се запазва и в случай, че опасения-
та на хеджиращия дълго, се окажат неоснователни и цена-
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та в бъдеще спадне. Хеджорът пропуска печелба, но целта 
нa хеджирането е постигната – запазване на цената, която 
може да се договори за бъдещ момент и отказ от печалба, 
за да не се поеме риск. Базата отслабва спрямо обичайната 
очаквана база. Реализира се абсолютна печалба, равна по 
стойност на стойността, с която се увеличава базата. Пе-
чалбата е абсолютна, защото постигнатата покупна цена е 
по-ниска, не само от спот цената в бъдеще, но и от очаква-
ната в резултат на хеджирането цена. 

Късо хеджиране
Късо хеджират производителите и търговците на борсовоте 

стоки, които се страхуват от понижаване на цената в бъдещ пери-
од, когато трябва да продават тези стоки на спот пазара. Късото 
хеджиране започва с откриване на къса позиция на фючърсния 
пазар в деня на поставяне на хеджа и приключва със закриване 
на позицията на фючърсния пазар с покупката на същия брой и 
вид фючърси в деня на вдигане на хеджа. Възможни изходи:

1. Базата се запазва равна на обичайната, очаквана база – 
реализира се пълно хеджиране.

2. Базата се увеличава спрямо обичайната, очаквана база – 
реализира се абсолютна печалба.

3. Базата отслабва спрямо обичайната, очаквана база – от-
носителна загуба, равна по стойност на стойността, с 
която е отслабнала базата.

Хеджиране срещу очаквано повишаване 
(понижаване) на цената

Срещу очакваното повишаване (понижаване) на цената, 
хеджират потребителите на борсови стоки и търговците, кои-
то в бъдеще ще купуват. Възможностите са две: 



173

– покупка на ‘кол’ опция – опции, ако хеджорът има сред-
ства да плати премията и желае да лимитира риска в мо-
мента на поставяне на хеджа.

– продажба на ‘пут’ опция – опции, ако хеджорът не раз-
полага със средства за плащане на премията.

•	 При	 покупка	 на	 кол	 опции,	 част	 от	 печалбата	 от	фю-
чърсния пазар се губи за покриване на разходите за пре-
мията.

•	 При	продажба	на	пут	опции,	се	пропуска	печалбата	от	
фючърсния пазар и бъдещата спот цена намалява само 
с получената премия.

В случай, че прогнозата за повишаване (понижаване) за 
цената не се реализира и цената се развие благоприятно (не-
благоприятно), хеджирането с опции е по-целесъобразно от 
класическото хеджиране.

•	 С	 покупка	 на	 кол	 опции	 се	 избягва	 загубата	 от	 фю-
чърсния пазар и се запазва възможността за получаване 
на допълнителна печалба от благоприятна спот цена.

•	 С	продажбата	на	пут	опции,	загубата	от	фючърсния	па-
зар се намалява с получената премия и това подобрява 
нетната покупна цена.

Краен извод: Хеджирането с опции, е по-ефективно от хе-
джиране с фючърси, когато не може да се предвиди еднознач-
но движение на цената.

Разграничаване между хеджиране и спекулиране

Една от причините поради, които управлението на риска 
не се възползва от възможностите на хеджирането е, защото 
те свързват средствата на хеджирането със спекулирането. Те 
смятат хеджирането с деривати като въвеждането на допълни-
телен риск. На практика, истина е противното. Едно правилно 
конструирано хеджиране понижава риска от загуба. Рискът, 
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независимо от това дали се управлява или не, съществува за 
всяка стопанска структура. Мениджърът, който не желае да 
хеджира, приема че пазарите ще останат статични или ще се 
предвижват в негова полза. Например един производител на 
брашно се надява, че цените ще останат същите или дори ще 
се повишат и поради това, не желае да закупи фючърси на 
действащи в момента цени, защото според него това ще дове-
де само до допълнителни разходи и поемането на риск. Една 
от причините за липсата на хеджиране при управлението на 
риска е, че колективните органи за управление на компаниите 
не се отнасят достатъчно внимателно към този вид управлен-
ска дейност. Разделянето на риска наистина е свързано с раз-
мяната на един вид риск с друг, но обратното може да доведе 
до поемането на рискове с много по-сериозни последици.

Рискове свързани с хеджиране

Рискът е всеобхватен и засяга интересните, както на обик-
новения човек, търсещ сигурност за спестяванията си, така и 
на предприятия, занимаващи се с производство, внос и износ 
на стоки и суровини. Финансовия риск може да се раздели на 
валутен, лихвен, фондов и стоков. 

•	 Валутния	риск	възниква	от	опасността	от	промяна	на	ва-
лутния курс. Предприятие, което произвежда в България, 
а изнася продукцията си в Америка например, е изключи-
телно уязвимо от промяната в обменния курс долар (лев; 
евро; лира). Същото може да се каже и за предприятие, 
което купува суровини и материали от чужбина в дола-
ри, а продава готовата си продукция в левове. На валутен 
риск са изложени и всички спестявания в чужда валута на 
обикновените граждани. Последици от промяната на ва-
лутните курсове носят и всички кредитополучатели, взели 
заем в щатски долари или друга валута, различна от лева.
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•	 Лихвения	 риск	 се	 поражда	 от	 въздействието	 на	 коле-
банията в лихвените проценти и оказва пряко влияние 
върху всеки заем или инвестиране на средства. Всяка 
компания, която е финансирала своята дейност с кредит 
или е инвестирала средства в лихвоносни активи (ДЦК; 
облигации) е пряко зависима от промяната на лихвени-
те нива.

•	 Фондов	риск	е	рискът,	който	инвеститорът	носи	от	про-
мяната в цената на притежаваните акции.

•	 Стоков	риск	възниква	в	ситуации,	при	които	даден	ин-
веститор или компания търпи въздействието, от страна 
на колебанията в цената на една стока.

Изводи

– Хеджирането изисква задължително наличие на пози-
ция на спот пазара.

– Хеджирането намалява значително риска от неблаго-
приятно изменение на цените в определен момент в бъдещето, 
когато хеджорът ще бъде длъжен да изпълни търговска опера-
ция на спор пазара, като го заменя с много по-малкия риск на 
изменение на базата.

– Ефектът на хеджирането зависи от промяната на базата 
спрямо очакванията. При увеличаване на базата хеджиращия 
късо печели, а хеджиращият дълго губи. При отслабване на 
базата хеджиращия късо губи, а хеджиращия дълго печели.

– Хеджирането с фючърси следва да се предпочита пред 
други начини за хеджиране, когато търговецът има достатъч-
но основания да очаква неблагоприятно изменение на цени-
те. При положително развитие на цените, хеджиране води до 
пропускане на печалбата от спот пазара.

– Дългото хеджиране премахва напълно риска от невъз-
можност да се купи реално стоката. Късото хеджиране пре-
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махва напълно риска от невъзможност да се продаде реално 
стоката.

– Хеджиране с фючърси дава възможност на производи-
телите и на потребителите на борсови стоки да запазят тър-
говските си връзки със своите редовни клиенти и доставчици, 
дори когато те не могат да се обвържат дългосрочно с изгодна 
цена. В този случай хеджирането на фючърсния пазар се оказ-
ва източник на печалба, която може да подобри резултатите 
от реалната сделка.

литература

www.bg.stuff.net
www.Deltastock.com
www.Basaga.org
Книги:
Банков мениджмънт
Стокови борси
Финансов инженеринг



177

Секция 

ТуРИЗъМ



178

СЕРТИФИКАЦИя НА СИСТЕМИ  
ЗА уПРАвлЕНИЕ НА КАЧЕСТвОТО  

в ТуРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ

Василиса Вълкова,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

докторант в катедра „Стопанско управление“,
Стопански факултет,

Туризмът отдавна се е превърнал в икономически и со-
циален феномен в ежедневието на стотици милиони души. 
Той е не само важна форма за оползотворяване на свободно-
то време и начин за рекреация, но се превръща и в основно 
средство за осъществяване на връзки между хората, както и 
за политически, икономически, работни и културни контакти. 
Това обяснява и динамиката на туристическите пътувания, 
които, по данни на СОТ1 са нараснали от 287млн. през 1986 г. 
до 983млн. през 2011 г. 

Тутизмът е както кажен източник на приходи, осигуря-
ващ над 20 % от световния брутен вътрешен продукт, така и 
фактор, стимулиращ развитието на други сродни отрасли на 
икономиката – търговия, транспорт, съобщения, селско сто-
панство, производство на стоки за бита и др. 

Наред с високия си икономически потенциал, той играе 
и важна социална роля, оказвайки значително влияние върху 
заетостта на населението. В него непосредтсвено са ангажи-

1 WTO, Yearbook of Tourism Statistics, 45-55ed., Tourism Executive Sum-
mary, Madrid, 2011; Tourism Highlights,2011.
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рани над 230 млн. души или близо 11 % от работната сила в 
света.

Очакваните в световен мащаб тенденции, свързани с ту-
ристическото поведение през периода до 2020 г., са свърза-
ни предимно с нарастване изискванията на туристите към 
качеството, специфичността на туристическите услуги като 
основен фактор за формиране на туристическото поведение. 
В същото време средата на развитие на туристическата ин-
дустрия става все по-конкурентна, както в световен, така и 
в национален мащаб. Тук е нужно да се отбележи, че въпре-
ки значителния ръст на входящия туризъм в България през 
последните години, особено след 2007 г., повечето райони на 
страната ни не съумяват да създадат качествени туристиче-
ски продукти. Преходът към пазарна икономика и извърше-
ната реформа в туристическия сектор изисква да се прилага 
нов подход в управлението на туристическите организации, 
който да е ориентиран към непрекъснато подобряване на ка-
чеството и повишаване на ефективността на туристическите 
услуги с цел удовлетворяване на нарастващите изисквания на 
туристите, оцеляване и успешно развитие на туристическите 
фирми в условията на засилваща се конкурентна борба. Това 
налага мениджърите в туристическата индустрия добре да по-
знават принципите и методите на управление на качеството и 
умело да ги прилагат на практика при управление на туристи-
ческата система като цяло, както и на отделните туристически 
организации и дейности. Тук съществена роля има внедрява-
нето на системи за управление на качеството в съответствие с 
международните стандарти и тяхното сертифициране.
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Международни стандарти за системи  
за управление на качеството от серията  
ISO 9000

Междунаодната организация по стандартизация обобщи 
положителния световен опит в областта на стандартизацията 
и издаде през 1987 г. серия от стандарти по управление на ка-
чеството ISO 9000, които са актуализирани през 1994 г., като 
основна характеристика на тази актуализация е изискването 
за намеса на „трета независима страна“, т.е. сертифицираща 
организация, която която да гарантира съответствието между 
произведените продукти и услуги и изискванията за качество, 
описани в съответните стандарти. Серията ISO 9000 от 1994 г. 
обхваща следните стандарти:

•	 ISO	9000:	1994	–	„Стандарти	по	управление	на	качество-
то и осигуряване на качеството. Указания по избора и 
прилагането им.“;

•	 ISO	9001:	1994	–	„Системи	по	качеството.	Модел	за	оси-
гуряване на качеството при проектирането (разработ-
ването), производството, монтажа и обслужването.“;

•	 ISO	9002:	1994	–	„Системи	по	качеството.	Модел	за	оси-
гуряване на качеството при производството и монта-
жа.“;

•	 ISO	9003:	1994	–	„Системи	по	качеството.	Модел	за	оси-
гуряване на качеството при контрола и изпитването на 
крайната продукция.“;

•	 ISO	9004:	 1994	–	 „Управление	на	качеството	и	 елемен-
ти на системата за управление на качеството.Ръководни 
указания.“.

Международната организация по стандартизация извърш-
ва нова основна преработка на на тази серия от стандарти през 
2000 г., а след това и през 2008 г. и след широко обсъждане на 



181

разработените проекти публикува новата версия на стандарти-
те по управление на качеството от 2007 г., 2008 г. и 2009 г. 

Серията от стандарти за управление на качеството ISO 
9000 версия 2007-2009 обхваща следните стандарти:

•	 ISO	9000:	2007	–	„Системи	за	управление	на	качеството.	
Основни принципи и речник.“;

•	 ISO	9001:	2008	–	„Системи	за	управление	на	качеството.	
Изисквания.“;

•	 ISO	9004:	2009	–	„Системи	за	управление	на	качеството.	
Указания за подобряване на постиженията.“

Основната структурна промяна в серията от стандарти 
ISO 9000 се състои в това, че при тяхното преработване стан-
дартите ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003 са обединени в един 
стандарт, в резултат на което са заменени от един стандарт – 
ISO 9001: 2008. Именно този стандарт определе изискванията 
за система за управление на качеството, която може да бъде 
използвана за вътрешни цели на организацията или за серти-
фикация, както и за целите на договарянето. Този стандарт е 
насочен основно към ефективността на системата за управле-
ние на качеството и удовлетворяване изискванията на клиен-
тите – основна цел ан туристическите организации.

Приложение в туризма намира и друг стандарт от тази се-
рия – ISO 9004: 2009, служещ като ръководство за непрекъс-
нато подобряване на качеството и удовлетворяване изисква-
нията на всички заинтересовани страни, за подобряване на 
цялостните резултати, в т.ч. и ефективността от дейността на 
организацията.

Международните стандарти от серията ISO 9000 версия 
2007-2009 са възприети и като европейски стандарти (EN). Те 
са преведени на български език и са утвърдени и като БДС.

Внедряването на система за управление на качество-
то на базата на международните стандарти от серията ISO 
9000 в туристическата индустрия подпомага непрекъсна-
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тото повишаване на качеството на туристическите услуги, 
както и за подобряване имиджа и конкурентоспособност-
та на туристическиет организации. Разработването, сер-
тифицирането и внедряването на такава система обаче е 
свързано със сериозна подготвителна работа, която изис-
ква разбиране и подкрепа от страна ан ръководството и 
значителни усилия от страна на целия персонал на турис-
тическата организация. 

Основни принципи на ISO 9000: 2007 и 
прилагането им в туристическата индустрия

Системата за управление на качеството предполага на-
сочване и контрол на една организация по отношение на 
качеството. Тя представлява съвкупност от организационна 
структура, отговорности, процеси, процедури и ресурси, слу-
жещи за осигуряване на качеството и неговото непрекъснато 
подобряване. Внедряването на такава система позволява да 
се дефинира политиката по качеството, да се определят цели-
те по качеството, към постигането на които се стреми турис-
тическата организация и да се осигури постигането на тези 
цели. Най-съществените цели, към които се стремят турис-
тическите фирми в ролята си на участници в силноконкурен-
тен пазар са следните:

1. да създадат увереност у клиентите, че техните изисква-
ния към качеството за туристическата услуга ще бъдат 
удовлетворени;

2. да докажат своята способност постоянно да произвеж-
дат продукт, съответстващ на изискванията, които по-
ставят потребителите, на приложимите нормативни 
актове и ан собствените изисквания на туристическата 
организация;
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3. да увеличат удовлетвореността на своите клиенти чрез 
ефективно прилагане на системата и непрекъснато по-
добряване на процесите, протичащи в нея.

за да бъдат постигнати тези цели с помощта на внедрена 
система за управление на качеството би следвало да се съблю-
дават осемте основни принципа за управление на качеството, 
посочени в стандарта ISO 9000: 2007, а именно:

•	 насоченост	 към	клиента	–	 „Организациите	 зависят	от	
своите клиенти и затова те трябва да разбират насто-
ящите и бъдещите им потребности, да изпълняват тех-
ните изисквания и да се стремят да надминат техните 
очаквания“2. 

Приложението на този принцип в туризма изисква да се 
определят потребностите и очакванията на клиентите относ-
но качеството на туристическите услуги, начина на изпълне-
нието им, цените и др., тези изисквания да бъдат огласени в 
туристическата организация и да бъде осъзната важността от 
удовлетворяването им, да се поддържа обратна връзка с по-
требителите, да се измерва и анализира тяхната удовлетворе-
ност, като се предприемат своевременно коригиращи дейст-
вия при констатиране на неудовлетвореност.

•	 сила	 на	 ръководството	 –	 „Ръководителите	 създават	
единството на целите и ориентацията на организация-
та. Те трябва да създават и поддържат вътрешна среда, в 
която хората да бъдат напълно приобщени в постигане-
то на целите на организацията“. 3

Този принцип изисква ръководството на туристическата 
организация активно да се ангажира с управлението на ка-
чеството, да определи стратегията, политиката и целите на ор-

2 БДС EN ISO 9000 : 2007. „Системи за управление на качеството. Ос-
новни принципи и речник.“

3 Пак там.
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ганизацията по отношение на качеството и съобразно потреб-
ностите и очакванията на всички заинтересовани страни  – 
клиенти, собственици, служители, браншови организации, 
местна общественост и др. Ръководството трябва да осигури 
необходимите ресурси, да делегира права и отговорности, да 
създаде доверие и да елиминира страха сред сътрудниците, да 
провокира етично поведение на всички нива в управлението, 
да инициира ползотворна комуникация сред служителите, да 
осигури обучение съобразно потребностите на работещите в 
туристическата организация и др. 

•	 приобщаване	на	хората	–	„Хората	от	всички	нива	пред-
ставляват същността на организацията и тяхното пъл-
но приобщаване дава възможност техните способности 
да бъдат използвани в полза на организацията“4

Този принцип изисква създаване на чувство на ангажира-
ност и отговорност у персонала на туристическата организа-
ция за решаване на проблемите и търсене на възможности за 
подобряване на дейността, за повишаване на компетентност-
та, знанията и опита, работа в екипи, удовлетвореност от ра-
ботата в организацията и др.

•	 процесно	ориентиран	подход	–	„Желаният	резултат	се	
постига по-ефективно, когато дейностите и свързаните 
с тях ресурси се управляват като процес.“5

Приложението на този принцип е свързано с определянето 
на процесите в туристическата организация, тяхната последо-
вателност и взаимодействието помежду им, пълномощията и 
отговорностите на персонала относно извърването на проце-
сите, дейностите, които са необходими за нормалното проти-
чане на процесите – контрол и обучение, необходимите ресур-

4 БДС EN ISO 9000 : 2007. „Системи за управление на качеството. Ос-
новни принципи и речник.“

5 Пак там.
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си и др., влиянието на всеки процес върху потребителите на 
туристическите услуги и другите заинтересовани страни и др.

•	 системен	подход	към	управлението	–	„Идентификаци-
ята, разбирането и управлението на взаимосвързаните 
процеси като една система допринася за ефективността 
на организацията при постигането на целите ѝ.“6

Този принцип в туризма означава така да се структури-
ра системата за управление на туристическата организация, 
че поставените цели да се постигат по най-ефективен начин. 
Следва да се определят връзките между процесите в системата 
за управление, необходимите ресурси, приоритетите за разви-
тие, оценяване и непрекъснато подобряване на системата за 
управление.

•	 непрекъснато	 подобрение	 –	 „Непрекъснатото	 подо-
бряване на псотиженията на организацията като цяло 
трябва да бъде постоянна цел.“7

Приложението ан принципа изисква непрекъснато подо-
бряване на процесите и качеството ан туристческия продукт да 
стане основна цел на всеки служител на туристическата фирма, 
периодично да се извършва оценка на удовлетвореността на кли-
ентите и ан другите заинтересовани страни, анализ на откритите 
проблеми, извършване на превантивни и коригиращи действия, 
обучение на персонала относно методите и средствата за подо-
брение, наблюдение на резултатите от подобренията и др.

•	 вземане	 на	 решение,	 основано	 на	 факти	 –	 „Ефектив-
ните решения се основават на анализите на данни и на 
информация“.8

Приложението на принципа е свързано с набирането и 
анализа на информация относно целите на туристическата 

6 Пак там.
7 Пак там.
8 Пак там.
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организация, осигуряването ан достатъчно пълна, достовер-
на и актуална информация за вземато ан ефективни решения, 
използването на подходящи методи за набиране на данни и 
обработката им, вземане на решения, базирани на резултатите 
от анализа на тези данни.

•	 Взаимноизгодни	 отношения	 с	 доствчиците	 –	 „Дадена	
организация и нейните доствчици са взаимозависими и 
взаимноизгодните отношения повишават способността 
и на двете страни да създават стойност.“9

Приложението на този принцип води до идентифициране 
и избиране на най-подходящите за туристическата организа-
ция доставчици, поддържане на ясни взаимоотношения с тях, 
полагане на съвместни усилия за подобряване на процесите 
и на туристическите продукти, обмяна на информация, съв-
местно установяване на потребностите, споделяне на планове 
за бъдещо развитие и др. 

От разгледаните по-горе принципи личи, че стандартите от 
серията ISO 9000: 2007 поставят акцент на две основни цели – 
удовлетвореност на клиента и непрекъснато подобряване на 
качеството посредтсвом прилагането на процесно ориентиран 
и системен подход в управлението на организацията. 

за да функционира успешно и ефективно дадена система 
за управление на качеството, вкл. и в туристическите органи-
зации, е необходимо да се спазват и няколко допълнителни 
изисквания:

1. Системата да бъде разработена прецизно, а не формално;
2. Системата да бъде внедрена постепено, като непрекъс-

нато се следят резултатите от нейното приложение;
3. Персоналът на организацията да бъде основно запознат 

с нейните изисквания, с правата и отговорностите, кои-

9 БДС EN ISO 9000 : 2007. „Системи за управление на качеството. Ос-
новни принципи и речник.“
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то мус е възлагат във връзка с нейното функциониране, 
както ис ползите от него;

4. Системата не бива да бъде разработена кампанийно, 
във връзка с определен договор или конкретна ситуа-
ция, наложена от пазара, а за постоянно и с ясна визия 
за целта, с която ще бъде внедрена;

5. Документацията, съпътстваща внедряването ан систе-
ма за управление на качеството трябва да обяснява как 
да се извършват процесите в организацията, за да се 
отговори на определените изисквания и да се постигне 
желаното качество.

Специфични  
за туристическата индустрия стандарти

С оглед да се улесни взаимното разбиране между потреби-
телите и доставчиците на туристически услуги Международ-
ната организация по стандартизация е въвела редица стандар-
ти, определящи общата терминология в туризма на английски, 
немски и френски език. Тази серия стандарти са преведени ан 
български език и са въведени като БДС и са следните:

•	 БДС	 EN	 13809:2006.“Туристически	 услуги.	 Туристиче-
ски агенции и туроператори.Терминология.“;

•	 БДС	EN	ISO	18513:2006.“Туристически	услуги.	Хотели	и	
други видове места за настаняване при туризъм. Терми-
нология.“;

•	 БДС	EN	15565:2008.“Туристически	услуги.	Изисквания	
за предоставяне на професионално обучение и програ-
ми за квалификация на екскурзоводи.“;

•	 БДС	EN	14804	„Доставчици	на	организирани	пътувания	
за чуждо езиково обучение.“



188

Заключение

В условията на съвременния пазар и силноконкурентна 
среда, в която функционират туристическите фирми, е немис-
лимо развитието без оценка и подобрение на качеството на 
туристическите услуги, имайки предвид и факта, че в туризма 
закупуването на продукта значително предшества потребя-
ването му във времето, т.е. клиентът в туристическата индус-
трия „купува обещание за последваща услуга“, което е свърза-
но с поемането на голяма доза търговски риск. Спазването на 
принципите и изскванията на международните стандарти за 
управление на качеството до голяма степен биха могли да по-
емат ролята на гарант за удовлетворение на изискванията от 
страна клиента в бъдещия период на потребяване на закупе-
ната услуга. В този смисъл стандартите подпомагат участните 
на пазара, улесняват комуникацията в търговията и предлагат 
решения за ефективно управление на туристическата органи-
зация. Те са от съществено значение за осигуряване на условия 
за защита на потребителите, тъй като продуктите и услугите, 
произведени в съответствие с даден стандарт, създават сигур-
ност, че продуктите са безопасни и притежават определено 
ниво на качествени характеристики. Въвеждането на системи 
за управление на качеството и тяхното сертифициране биха 
могли да способстват до голяма степен за привличане на нови 
клиенти, повишаване конкурентоспособността на туристиче-
ската фирма, затвърждаването на доверието в нея, намалява-
не на вероятността за допускане на грешки, утвърждаването 
ѝ като фатор както на националния, така и на международния 
пазар.
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СъСТОяНИЕ И ПЕРСПЕКТИвИ  
ЗА РАЗвИТИЕ НА ТуРИЗМА  
в ПРИРОдНИТЕ ПАРКОвЕ  

НА РЕПублИКА бълГАРИя  
(по примера на Природен парк  

„Русенски лом“)

Ваня Атанасова, Делян Неделчев, 
студенти IV курс, „Икономика на туризма“,  

ВУАРР, филиал Русе

Невероятна е красотата сътворена от природата в Бълга-
рия. задължение е на всички да опазваме това богатство което 
ни е подарено и да го използваме разумно сега и за в бъдеще. 
Да могат да му се радват и децата на нашите деца. Държавата, 
като правен и регулаторен орган е организирала и обособила 
определени зони от страната като защитени територии.

„защитени територии“ в България е обобщено понятие, 
обхващащо всички паркове, резервати, забележителности и 
защитени местности. В България през годините са обявени 
множество такива територии. През 1933 г.е обявен първият 
резерват в България – Силкосия. През 1934 г. е обявен пър-
вият природен парк не само в България, но и на Балканския 
полуостров – Витоша.

закон за защита на тези територии е обнародван през 
1998 г. от тогавашното Народно Събрание, последно е изме-
нен през 2009 г. Той носи името закон за защитените терито-
рии (ззТ). В момента териториите попадащи под закрилата 
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на този закон представляват около 5% от цялата територия на 
Република България. В защитените територии влизат над 7% 
от територията на горските площи.

Политиката по поддържане и управление на защитените 
територии се осъществява от Министерството на околната 
среда и водите, както и на неговите органи в съответните ра-
йони. Управлението и защитата на защитени територии, кои-
то не са държавна собственост, е задача на Министерството на 
земеделието и горите.

Съгласно закона за защитените територии, за природни 
паркове се обявяват територии, включващи разнообразни 
екосистеми с многообразие на растителни и животински ви-
дове и на техните местообитания, с характерни и забележи-
телни ландшафти и обекти на неживата природа. В момента 
в България съществува мрежа от 11 природни парка – „Ви-
тоша“, „златните пясъци“, „Беласица“, „Българка“, „Русенски 
лом“, „Шуменско плато“, „Сините камъни“, „Врачански Бал-
кан“, „Персина“, „Рилски манастир“ и „Странджа“.

Природните паркове се управляват с цел: поддържане на 
разнообразието на екосистемите и опазване на биологично-
то разнообразие в тях; предоставяне на възможности за раз-
витие на научни, образователни и рекреационни дейности; 
устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при 
запазване на традиционни форми на поминък, както и осигу-
ряване на условия за развитие на туризъм.

В границите на природните паркове може да има насе-
лени места, селищни образувания и курорти, както и да се 
осъществяват производства и дейности, които не замърсяват 
околната среда.

Природните паркове в България предлагат възможнос-
ти за разходки и излети из девствената природа. Активните 
туристически занимания в много от тях са добре развити, а 
туристическото обслужване е на високо ниво. за съжаление 
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има и такива, в 
които това не е 
така.

В източната 
част на Дунав-
ската хълмиста 
равнина на око-
ло 20 км. южно 
от гр.  Русе се 
намира един 
уникален и жи-
вописен кът на 
родната приро-
да – Природен 
парк „Русенски 
Лом“. Паркът 
носи името на 
река „Русен-
ски Лом“ – по-
следният десен 
приток на Ду-
нав. Със запо-
вед №567 от 

26.02.1970 г., ДВ бр. 30/14.04.1970 се обявява за Народен парк 
площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали, 
Черни и Бели Лом, с обща дължина от 42 км. В тази заповед се 
описват границите и режима на стопанисване на защитената 
територия, както и се поставят редица условия за дейностите 
извършвани на територията на парка.

През 1986 г. Комисията по опазване на природната сре-
да при МС предлага към територията на парка да се включат 
още 27362 дка или общата площ да стане 49629 дка. По насто-
ящем парка е с обща площ от 3260 ха. През 1989 г. е изготвен 
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паркоустройствен проект, в който с подробности се описват 
територията, статута, актуалното състояние на екосистемите, 
стопанисването на парка и др.

Това е един каньон, който за България действително е 
уникален. Една бавна река и нейните притоци преди около 
6 млн. години са прокопали варовиковите скали и са офор-
мили този природен феномен – каньон в равнината, който 
е запазил богато биоразнообразие, въпреки интензивното 
земеделие в района. Районът е уникален със съхраненото би-
ологично разнообразие. Ломовете са орнитологично важно 
място. Тук има 194 вида птици, от които близо 130 са защите-
ни. Установени са три големи колонии прилепи. В България 
има 29 вида прилепи, като 22 вида са установени в Ломовете. 
Сред растенията тук се откриват 14 вида орхидеи, както и 30 
български и балкански ендемита – защитен тип растения. за 
относително малката площ на парка, за такава малка дени-
велация в надморската височина, тези 900 растителни вида 
са огромно богатство. Природен парк „Русенски Лом“ съче-
тава наистина биологично разнообразие и богато култур-
но-историческо наследство – два археологически резервата 
и безбройни останки от обитатели, живели преди 2000-3000 
години.

Природният прак „Русенски Лом“ е единственият, обхва-
щащ поречието на няколко реки – в случая река Русенски Лом 
и нейните притоци. Днес природният парк е странна и впе-
чатляваща смесица от пещери и скални образувания, истори-
чески паметници и зони с богато видово разнообразие. Тук е 
втората по дължина пещерна система у нас – пещерата „Ор-
лова чука“. В историческата зона на Русенски Лом се намират 
Ивановските скални църкви – един от обектите на ЮНЕСКО 
в България, действащият Басарбовски скален манастир, както 
и средновековният град Червен – днес изнесена експозиция на 
Регионалния исторически музей в Русе.
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В тези скални храмове са запазени стенописи от личните 
зографи на българските царе от периода ХII-XIVв.

Независимо от факта, че Природния Парк „Русенски лом“ 
притежава всички необходими природни и антропогенни 
туристически ресурси, туристическата дейност е сравнител-
но слабо развита. Според инж. Цонка Христова, главен екс-
перт по управление, устройство и уредба на Природен парк 
„Русенски Лом“, в интервю пред радио „Фокус“ – Шумен „…
няма конкретни данни колко туристи преминават по изгра-
дените маршрути, защото входовете към парка са много, а и 
няма достатъчен брой хора, който да следи туристопотока. В 
България подобно отчитане на посетители се прави само в 
Рилски манастир, но там условията позволяват – съществува 
само един подход за влизане в района. Данни за броя на ту-
ристите се получават от Историческия музей в Русе, но това 
касае по-скоро броя на посетителите в двата археологически 
резервата – в село Червен и село Иваново.“

Според статия на „Световната Организация за Тури-
зъм“ (СТО) и „Програма за околната среда на ООН“ „Насо-
ки за развитие на националните паркове и защитените зони 
за туризъм“, „…с нарастването на населението и натиска на 
градския живот, хората все повече търсят спокойствието и 
уединението сред природата и броят на посетителите в при-
родните паркове и защитените територии продължава да се 
увеличава. Природният туризъм, известен още като екотури-
зъм, е сравнително нов феномен, но вече дял от туристическа 
индустрия. Той се определя като туризъм, включващ пътува-
ния до сравнително необезпокоявани природни местности 
със специфичната цел на изучаване, наслада и удоволствие от 
природата и нейните растения и животни, както и от същест-
вуващите културни аспекти (и на миналото, и на настоящето) 
на тези територии (Ceballos-Lascurain, 1988).
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Природният туризъм се различава от масовия туризъм с 
това, че оказва по-слабо въздействие върху околната среда и 
с това, че се нуждае от по-слабо развитие на инфраструкту-
ра. Екотуризмът е феномен, състоящ се от голям спектър от 
възможности – от научен подход до обикновено посещение 
на природна местност като форма на почивка за уикенда или 
като част от по-голямо пътуване.

Социално-икономическите изгоди от туризма в природ-
ните паркове могат да бъдат значими. Ето някои от тях:

•	 Туризмът	осигурява	работа	на	местните	хора	–	директно	
в туристическия сектор, а едновременно с това и в раз-
лични подкрепящи, и осигуряващи ресурси дейности;

•	 Стимулира	 развитието	 на	 печеливши	 местни	 дейнос-
ти  – хотелиерска, ресторантьорска, транспортна дей-
ност, сувенири и занаяти;

•	 Разнообразява	местната	икономика,	особено	в	селските	
райони, където селскостопанските ангажименти са спо-
радични или недостатъчни;

•	 Стимулира	селската	икономика	чрез	създаване	на	тър-
сене;

•	 Стимулира	стопанските	подобрения	на	местните	транс-
портни и комуникационни инфраструктури, което носи 
печалба за местното население;

•	 Стимулира	 продуктивното	 ползване	 на	 земи,	 които	
са гранични за селското стопанство, осигурявайки за-
пазване на естествената растителност на огромни те-
ритории;

•	 Развива	междукултурното	разбирателство,	чрез	глобал-
ното общуване;

•	 При	 правилно	 приложение,	 може	 да	 осигури	 самофи-
нансиращи се механизми за управляващите парка, кои-
то след това да служат като инструмент за опазване на 
природното наследство;
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•	 Създава	рекреационни	съоръжения,	които	могат	да	бъ-
дат използвани от местните хора, или от местни и чуж-
ди туристи; 

Обикновено хората, населяващи най-близко защитената 
територия се характеризират с много ниски доходи и разпо-
лагат с малко активни икономически възможности. Екотури-
змът може да даде на тези хора добра икономическа алтерна-
тива, с допълнителни възможности за тези жители да започнат 
работа като пазачи и защитници на защитената територия, тъй 
като тяхното благосъстояние зависи от опазването на приро-
дата. Местните хора притежават значителни практически и те-
оретични познания за природните характеристики на района 
(ландшафт, флора и фауна) и с малко обучение автоматично 
се превръщат в природна охрана. Те могат да вземат директно 
участие в икономически дейности, свързани с оперирането на 
хотели, ресторанти и други туристически услуги…

… Обикновено, властите управляващи защитените тери-
тории, не разполагат с достатъчно технически, икономически 
и организационни ресурси, за да управляват и развиват ефек-
тивно туристически дейности в района. В повечето случаи 
е по-подходящо управляващото звено на парка да отдаде на 
концесия на конкретни личности, фирми или местни общно-
сти за специфични туристически дейности като построяване 
и управляване на места за нощувки, ресторанти и магазинче-
та за сувенири, езда, екскурзии с лодки, планинско катерене 
с придружител, наблюдаване на птици, сувенири, книжарни-
ци и много други стоки и услуги, подкрепящи туризма. Раз-
бира се, това е вярно при наличието на добър план за упра-
вление на парка и при условие, че парковите власти прилагат 
насоките и правилата, приети за парка. Чрез използването на 
концесии, местните хора могат да спечелят от екотуризма и 
впоследствие ще бъдат най-добрите пазачи на парка, тъй като 
това касае прехраната им.“
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В България форма на такова управление могат да бъдат 
Публично-частните партньорства (ПЧП). Правени са опити и 
са изградени от 2002 г. на сам 10 ПЧП между Природен парк 
„Русенски Лом“, Община Иваново и местни фирми (Еднолич-
ни търговци, Дружества с ограничена отговорност и земедел-
ски производители).

Тук трябва да се отбележи, че има сериозен проблем – не-
доброто отношение на представителите на местната общинска 
власт и желанието им да изземват туристически услуги. Разо-
чароваща е инертността и бездействието на Община Иваново 
относно поддръжката на туристически комплекс „Ивановски 
скални църкви“. закриването на този комплекс поради непод-
държането му от Общината е осуетило развитието на делови-
те отношения с туроператорски фирми. Самата дестинация на 
ПП „Русенски Лом“ е станала непривлекателна за тях, като те 
са продължили да използват хотелската база на Велико Тър-
ново, а не тази на територията на парка.

От публикация в уеб страница http://www.infotourism.net/ 
от 28.07.20 11 13:36 „Няма система за управление на култур-
ните обекти и маршрути в страната“, става ясно следното:

„Поради несъвършенства в българското законодателство 
и поради това, че у нас археологическите резервати са „изклю-
чителна държавна собственост“, а туризмът е 100% частна соб-
ственост, няма реален субект, който да стопанисва и управлява 
изградената по проекта туристическа инфраструктура, която 
също е държавна собственост. затова по-голямата част от нея е 
предоставена за стопанисване и управление на Община Ивано-
во, друга – на Регионалния музей, и трета част – на Община Русе.

Резултатите от това към момента обаче са, че информа-
ционните центрове в Ивановските скални църкви и Червен не 
функционират така, както е планирано в проекта. 

Няма устойчиво развитие на проекта, въпреки че след 
тяхното завършване е имало постъпателно увеличение на 
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туристическия поток. Не се забелязват ползите от проекта 
за местното население, като изключим факта, че са се появи-
ли малки семейни хотели на територията на Общината.

Със заповед на областния управител от 12 октомври 2010 
година комисия, председателствана от заместник-областния 
управител на Област Русе – Петър Даскалов, огледа състояни-
ето на обектите по проекта, проведе работна среща в края на 
октомври и излезе със заключения относно устойчивостта му.

Според комисията, не се осъществява мониторинг на 
развитието на маршрута, след приключване на проекта не 
е осигурена система за управление на културния маршрут. 

Причините са свързани с особения правен статут на Ива-
новските скални църкви и Средновековен град Червен, което 
дава своето отражение при вземането на решение за начина 
на тяхното стопанисване. Според действащото законодател-
ство, тези резервати са изключителна държавна собственост.

заключението на комисията е, че изградената материална 
база не се използва пълноценно. Поради това тя предлага да се 
изработи концепция за управление и стопанисване на обекти-
те. Резултат от това до момента няма.

Районът, вместо да се развива и да привлича туристи с 
уникалния си културен и природен пейзаж, подивява, а ту-
ристите го заобикалят.“

Също така местните хора смятат, че защитените терито-
рии са създадени в полза на хора, идващи от другаде, а не за 
тях. Проявява се неразбирането им за бъдещите ползи във 
финансов и икономически план.

Дори и защитени, природните паркове нямат имунитет 
срещу влошаване на природата при неподходящо управле-
ние, натиск от страна на заобикалящото човешко населе-
ние и прекалени равнища на туристическо ползване. Един 
от най-сериозните проблеми на много природни паркове и 
защитени територии е как да се справят с увеличаващия се 
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брой посетители, търсещи възможности за рекреация в при-
родна среда.

По време на пресконференция с участието на кмета на Об-
щина Русе Пламен Стоилов, заместниците му Даниела Шилко-
ва и Страхил Карапчански, директорите на Регионален исто-
рически музей – Русе доц. д-р Николай Ненов и на РБ „Любен 
Каравелов“ Теодора Евтимова от 14.12.2011 г. става ясно, че се 
очаква 44% повишение на броя на туристите до края на 2015 г. 
спрямо 2010 г. в Община Русе.

Има все пак надежда за развитие на туризма в ПП „Русен-
ски лом“. На 29.06.2012 г. Дирекция Природен парк „Русенски 
Лом“ публикува план за Дейности по устойчиво управление 
на Природен парк „Русенски Лом“. Проектът е със срок 3 го-
дини. Финансиран е от Европейски Фондове за Развитие на 
Регионите по Оперативна програма „Околна среда“. В пла-
на за действие под №2 е записано: „Дейност 2: Туристическа 
инфраструктура и капитално строителство 2.1. Намаляване 
на антропогенния натиск, чрез изграждане на туристическа 
инфраструктура; 2.2. Дизайн, обзавеждане и оборудване на 
Природозащитен комплекс „Ломовете“; 2.3. Възстановяване и 
поддържане на екомаршрути в ПП „Русенски Лом“: Вековен 
бряст, Дендрариум; Грамовец; Виаферата на Малък Нисовски 
Манастир и Ивановски скални църкви; Възстановяване на 
кану маршрут по р. Черни Лом-Червен-Иваново. Изграждане 
на маршрут „Местообитания и видове от мрежата на Натура 
2000“; 2.4. Изграждане и поддържане на информационни цен-
трове в населените места, в близост до ПП „Русенски Лом“; 
оборудване на информационните центрове, издаване на ин-
формационни печатни материали; 2.5. Изграждане на Център 
за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразноо-
бразието в ПП „Русенски Лом“ (ЦИОСА), свързан с Приро-
дозащитния център на Природен парк „Русенски Лом“ в с. 
Нисово, за създаване на възможности за изследване, анализ 
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и интерпретация на биологичното и ландшафтно състояние и 
културно историческото наследство.“ 

Проектът е на стойност 4 221 180 лв. От тях 3 588 003 лв. са 
финансирани от ЕС, а 633 177 лв. са от национално финанси-
ране. за изтичащата 2012 г. са усвоени 844 236 лв.

Имайки предвид гореизложеното, в заключение може да се 
обобщи, че ползите от туризъм в природните паркове може да 
са значителни, но обратният ефект, който неминуемо придру-
жава положителния трябва да бъде внимателно разглеждан, 
планиран и ефективно управляван. Водещият принцип за раз-
витието на туризъм в природните паркове е да се управляват 
природните и човешки ресурси така, че да се доведе до макси-
мум удоволствието на посетителите и да се сведе до минимум 
отрицателното въздействие на туризма. Това изисква обектив-
на оценка на потенциалните отрицателни въздействия и под-
робен анализ за това как да бъде третиран този потенциал.
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въЗМОжНОСТИ ЗА РАЗвИТИЕ  
НА АлТЕРНАТИвЕН ТуРИЗъМ  

във вЕлИКОТъРНОвСКА ОблАСТ

Натали Николова, Силвиана Андреева
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Област Велико Търново се намира в Централна Северна 
България, на север е ограничена от р.Дунав, а на юг от Стара 
Планина. Областта включва в себе и 10 общини като техен ад-
министративен център е гр. Велико Търново. 

На територията на областта се намират множество кул-
турни и исторически места затова и туризмът заема значител-
на част от икономиката на региона. Област Велико Търново е 
известна с много богатото си историческо минало и наслед-
ство. Това минало допринася на територията на областта да се 
формира една от най-големите концентрации на културно-ис-
торически паметници в страната. На територията ѝ са обяве-
ни около 140 паметника на културата с национално значение, 
близо 15% от всички в страната. От тях 2/3 се намират в общ.
Велико Търново, а останалите в общините Елена и Свищов. 
Останките от древно-римския град Никополис ад Иструм, 
от антични и средновековни крепости на територията, как-
то и останките от столицата на Второто българско царство, 
крепостта Царевец и уникалното за Балканския полуостров 
шоу „звук и светлина“, правят областта и областния център 
Велико Търново предпочитана дестинация сред наши и чуж-
дестранни туристи. Много ценни са архитектурните паметни-
ци от епохата на Възраждането като най-голям брой църкви 
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и манастири в България има в област Велико Търново, кое-
то дава предпоставки за развитието на религиозен туризъм. 
Многобройните културни паметници, богатата и разнообраз-
ни фауна и термалните води предоставят отлични условия за 
развитието на културен, ловен и балнеоложки туризъм. На 
територията на областта се намират и няколко винарни, кои-
то са предпоставка за развитието на винен туризъм, а част от 
общините като Елена са подходящи за селския туризъм.

Областният център Велико Търново е древната столица 
на Второто българско царство. Тя впечетвлява всеки с уни-
калната си красота, разположена е на хълмовете Царевец, 
Трапезица и Света гора, надвиснали над р.Янтра и меандрите 
ѝ. Велико Търново грабва посетителите си още от първият 
им поглед, буди възторг и пленява всеки гост и става все по-
притегателен център за туристи от България и чужбина. за-
силването на интереса към него с всяка година подпомага за 
превръщането му в един наистина европейски град отворен 
към бъдещето и иновациите, но съхранил своята идентич-
ност и история.

Освен изброените по-горе туристически ресурси Велико-
търновска област разполага с потенциал в най-кратко време 
да се развият различни видове и форми на алтернативен ту-
ризъм. Алтернативен вид туризъм е всеки, който не е масов 
и е устойчив – представлява такъв комплекс от туристически 
дейности, които най-пълно задоволяват потребностите на ту-
ристите в настоящето и зосигуряват задоволяване на потреб-
ностите и за в бъдеще. При алтернативния туризъм същест-
вува силна зависимост от местната среда в дестинацията. Не-
обходимостта от този вид туризъм е предопределена от мно-
жество фактори свързани със свободното време, желанието 
на човека за активен отдих, загрижеността за околната среда 
и биоразнообразието, любопитството към опознаване на раз-
лични култури и обичаи, както и развитието на регионалната 
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икономика, възраждането на селските райони и създаването 
на нови работни места.

България притежава редица туристически ресурси за раз-
витието на различните форми на алтернативния туризъм  – 
природни и антропогенни. Те благоприятстват развитието 
на основните специализирани видове туризъм: планински, 
балнеоложки, еко-туризъм, културно-познавателен, селски и 
аграрен, приключенски и различните видове на хоби-тури-
зма. Основни възможности за развитието на алтернативен 
туризъм дават многобройните и разнообразни, но все още 
не напълно проучени и неусвоени природни и културно-ис-
торически ресурси, не само с регионална и национална зна-
чимост, но дори и европейска и световна. Великотърновска 
област може да се отличи като една от областите с най-богато 
разнообразие на ресурси за развитието на алтернативни фор-
ми на туризма. Особено благоприятни фактори във Велико-
търновска област има за развитието на еко и селски туризъм, 
културен и религиозен, винен туризъм, хоби-туризъм,както 
и балнеоложки. 

Водните ресурси на областта са значителни. По-важните 
реки, които протичат през областта са Янтра, Росица и Дря-
новска река. На територията ѝ са изградени язовирите „Ал. 
Стамболийски“ и „Йовковци“, както и много други. Освен 
чисто стопанските им функции, те са обект на редовни крат-
косрочки посещения от страна на риболовци, както от облас-
тта, така и от цялата страна. Само на територията на общи-
на Лясковец има 15 микроязовира. значително богатство за 
областта са минералните води – с. Овча могила, общ. Павли-
кени, с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш, с. Вонеща вода, 
общ.Велико Търново. за съжаление повечето от тях са прак-
тически неизползваеми. С най-голямо стопланско значение е 
този в с. Вонеща вода, където е изградена и специализирана 
настанителна база за развитието на балнеоложкия туризъм.
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 Разнообразието на природните ресурси, съхранената и 
чиста околна среда са компоненти, които привличат все по-
вече туристи и са важен фактор за развитието на еко, селски, 
ловен и други форми на алтернативен туризъм. Тези компо-
ненти са характерни за почти всички общини в областта, кое-
то е предпоставка за развитието на различни видове туризъм 
на тяхна територия. за пример в това отношение може да се 
вземе общ.Елена, която успешно развива и привлича на своя 
територия любителите на еко, селски и въобще алтернативния 
туризъм.

защитените територии на територията на областта, макар 
и под особен режим са интерес и база за развитие на еко и поз-
навателен туризъм. Под режима за защита на територията на 
областта се срещат пет категории защитени територии – ре-
зерват, поддържан резерват, природен парк, защитена мест-
ност и природна забележителност.

На територията на община Елена са разположени два ре-
зервата – „Бяла крава“, „Хайдушки чукар“ – като и двата резер-
вата са създадени с цел запазване на девствения характер на 
ландшафта и съхранение на вековните гори. На територията 
на община В. Търново също има редица природни забележи-
телности. Сред тях най-известна е резерватът „Савчов чаир“, 
в близост до Вонеща вода. Природни забележителности има 
и в района на с. Балван, с. Хотница и Къпиновския манастир, 
които също привличат туристите. В близост до град В. Тър-
ново е обособена зона за почивка в местността „Ксилифор“, 
която разполага с изградена база. Често се ползва от местните 
за краткотраен отдих и пешеходен преход до АР „Арбанаси“.

На територията на община Свищов попада част от Приро-
ден парк „Персина“, предмет на опазване са характерни влаж-
ни зони, които са ценен потенциал за орнитоложки и екоту-
ризъм, макар и при специален режим на посещение и експло-
атация.
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за защитени местности – 15 на брой, са обявени територии 
с характерни и забележителни ландшафти, местообитания на 
застрашени, редки и уязвими растителни и животински видо-
ве. По-известни от тях са Кайкуша, Старият дъб. за природни 
забележителности – 8 на брой, са обявени характерни и забе-
лежителни обекти на неживата природа, като: скални форми, 
пещери, находища на редки и защитени видове растения, во-
допади, специфични ландшафти и други, които са с изключи-
телна стойност поради присъщата им рядкост, представител-
ност, естетичност.

за привържениците на активния отдих в областта съ-
ществуват редица екопътеки – Негованската (в село Емен), 
Преображенската, Арбанашката и други. Екопътеките са мар-
кирани пешеходни маршрути сред природата, благодарение 
на които се дава достъп на туристите до красиви местности и 
природни забележителности. Районът предлага възможнос-
ти за скално катерене, планинско колоездене, конна езда, а 
множеството реки и язовири дават възможност за риболов 
и плуване.

Всички ресурси, с които разполага областта са добра пред-
поставка за развитието не само на традиционните форми на 
туризъм, но и на неговите алтернативни. Почти няма форма 
на съвременния туризъм, която да не притежава ресурси в об-
ластта и да не бъде обект на туристически интерес.

Безспорно Търново е център на културно-познавателен 
туризъм с тенденция за разрастване. През последните години 
осезаем ръст бележи поклонническият туризъм. Многоброй-
ните църкви и манастири в региона са известни като Малката 
Света гора, като Българският Йерусалим. В района на Вели-
ко Търново действат 17 манастира и множество църкви. Като 
един от най-популярните маршрути за поклоннически тури-
зъм, във великотърновска област са манастирите „Св. Нико-
ла“ и „Св. Богородица“ в село Арбанаси, църквата „Св. 40 мъ-
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ченици“, манастирският комплекс около църквата „Св. св. Пе-
тър и Павел“ и хълма Царевец, където също има манастирски 
комплекси. В този маршрут може да бъде включен и хълмът 
Трапезица, където се проучва манастирът „Св. Иван Рилски“. 
Като друг популярен маршрут за религиозен туризъм може да 
се отбележи манастира „Св. Троица“, „Св. Преображение Гос-
подне“ и лясковския манастир „Св. св. Петър и Павел“.

Поклонническият туризъм има голямо бъдеще не само за 
Велико Търново, но и за областта. Обектите на поклонически 
туризъм са уникални и всеки един от тях носи в себе си духа 
на миналото. Обикновено по-голямата част от участниците в 
този вид туризъм са подтикнати от чисто религиозни подбу-
ди, но често те биват привлечени от историята, архитектурата, 
иконописи и природните дадености. 

При археологическите разкопки на хълма Царевец през 
ХХ в. са открити 23 църкви, 4 градски манастира и около 400 
жилищни сгради, обособени в квартали. Покровители на ли-
тературното творчество са висши духовници като Теодосий 
Търновски, духовният водач Патриарх Евтимий и др. Редица 
духовни водачи, глави на църкви в славянския свят са бъл-
гари  – Митрополит Киприян Московски в Русия, Патриарх 
Ефрем в Сърбия, Никодим Тисмански във Влахия, Григорий 
Цамблак в Киев и са тачени като национални светци от тези 
народи. 

Друг вид алтернативен туризъм развит на територията на 
Великотърновска област е селският туризъм. По същество все 
още няма точно определена дефиниция, но често се определя 
като местен, рекреативен, алтернативен вид туризъм. Свързва 
се с посещение на селски местности и възможности за докос-
ване до селския бит и начин на живот, както и до народните 
обичаи. 

Селският туризъм във Великотърновска област е силно 
развит като пример затова можем да посочим АР Арбана-
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си. То е едно от най-живописните стари селища в страната. 
Разположено е на 4 км североизточно от Велико Търново. С 
монументалната и неповторима възрожденска архитектура 
от 16-17 в. на къщите и църквите и природните си даденос-
ти Арбанаси е най-развитото село в областта, което привлича 
множество туристи.

Къщите-крепости впечатляват със суровия си външен вид 
и високи каменни огради, които силно контрастират с китни-
те дворове и неповторимия уют и удобство на интериора. Та-
ваните, вратите, мебелите и прозорците са богато украсени с 
дърворезби.

Друго село, в което може да се развие селския туризъм е село 
Велчево. Разположено е на 15 км югоизточно от Велико Търново.

Туристическият поток по посока на Къпиновския мана-
стир минава през селото. Във Велчево има обзаведени няколко 
къщи за гости, възобновено и ремонтирано е читалището. В 
него е събрана прекрасна колекция от старинни бродерии, пле-
тива, предмети и снимки. В него се намира и скромна библи-
отека. Обособен е детски кът със съоръжения, организиран е 
и пенсионерски клуб с малък магазин. зелените площи се под-
държат в изряден вид. Селото е чисто и поддържано. Близост-
та му до старата столица и чудесното разположение го правят 
подходящо за вилно селище и развитието на селски туризъм.

На 5 км от с. Велчево се намира Капиновския манастир и 
на 20км от Велико Търново. На това място се съчетават два 
вида туризъм селски и религиозен с тенденции за подобрява-
не. Китното и спокойно селце ни връща назад в миналото със 
старите си къщи и чардаци. Хората, които живеят там от го-
дини могат да ви разкажат много за историята на самото село 
и за четите на кап. Дядо Никола и др. Информация може да 
получите и от самия манастир, който сам по себе си говори 
много с архитектурен стил и паметни плочи. Като атракция 
може да приемем импровизирания плаж в местността. Река 
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Веселина оформя красив каньон край Капиновския манастир 
с неголям водопад. Мястото е изключително популярно в ра-
йона и много посещавано за плаж през лятото. В местността 
около манастира дори се е оформил малък къмпинг с палат-
ки… Хубавото е, че има по нещо за всеки: сянка за едни, напе-
чени скали и слънце за други, плитки и дълбоки вирове.

Разбира се, най-екстремното усещане е за скачащите от 
високите скали в най-дълбокият вир под водопада.

Едно от най-интересните събития, които се провеждат до 
Капиновския манастир е мото-съборът. С него всяка година 
се открива сезонът на запалените мотористи. Провежда се ня-
колко дни като се събират хора от цяла България.

Град Елена се намира във Великотърновска област на 38 
км от града. В него може да се развие културен туризъм. В гра-
да са запазени 147 паметници на културата, от които 7 са с 
национално значение – Родната къща на Иларион Макарио-
полски, часовниковата кула, Църквите „Свети Никола“ и „Ус-
пение на Пресвета Богородица“, Даскаловницата, Петте Разсу-
канови къщи и Попниколовата къща. В околността може да се 
развие и селският туризъм. Много къщи са реставрирани като 
собствениците им са запазили старият им стил-високи камен-
ни довари, цветни черги, дюкяни, чардаци, големи дворове. Те 
пресъздават домашният бит и уют от едно време. В тях съвре-
менния човек, забързан в своето ежедневие може да се поспре, 
за да отдъхне и да види как са живели едно време хората.

Възможни маршрути са: Килифарево-Плаково-Велчево-
Капиновски манастир, Велико Търново-Присово-Велчево-Ка-
пиновски манастир, Елена-Средни колиби-Плаково-Велчево.

Най-значимият паметник на културата във Велико Тър-
ново е средновековната крепост Царевец, разположена на ед-
ноименния връх, заобиколен от три страни от р. Янтра. Раз-
копките показват, че Царевец, макар и опасан от крепостна 
стена, не е бил затворена крепост, а истински средновековен 
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град. Днес крепостта привлича ежегодно хиляди наши и чуж-
ди туристи като особен интерес представлява и шоуто „звук 
и светлина“. До Царевец се намира друг исторически хълм – 
Трапезица, където разкопките продължават и тепърва ще раз-
бужда любопитството на културния турист. 

В архитектурно отношение обликът на старата част на 
града пренася посетителите в миналото. Вървейки по улица 
„Гурко“ или по „Самоводската чаршия“ (улицата на занаяти-
те), гостите на града имат възможност да разгледат сгради, из-
дигнати преди повече от 200 години, както и да усетят една 
изцяло различна атмосфера. Чаршията е своеобразен етног-
рафски комплекс със занаятчийски работилници, дюкяни за 
сувенири и галерии. В старата част на града се намира по-го-
лямата част от местните музеи, сред които интерес предста-
вляват Археологическият музей, Музей „Възраждане и Учре-
дително събрание“, Музей „Нова и най-нова история“, Сараф-
кината къща, къщата музей на П. Р. Славейков, Стамболовият 
хан, ханът на Хаджи Николи и др.

Област Велико Търново разполага на територията си с 
множество ресурси, които предразполагат развитието на ту-
ризма, както традиционните видове, така и нови алтернатив-
ни негови форми. Като културна столица градът и прилежа-
щите му общини има потенциал да продължи развитието си 
в сферата на туризма като предприеме необходимите мерки и 
развие различни кампании за популяризиране на културните, 
исторически, религиозни и природни богатства на общината.
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въЗМОжНОСТИ ЗА РАЗвИТИЕ  
НА АлТЕРНАТИвНИ ФОРМИ  
НА ТуРИЗМА в ГРАд буРГАС

Криси Панайотова
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  

студент, „Туризъм“

въведение

Понятието алтернативен туризъм не се появява случайно. 
То е свързано с новите идеи, възникващи в процеса на тър-
сене на съвременна концепция за бъдещето на световния ту-
ризъм. Известният специалист по туристически мениджмънт 
и маркетинг г-н Ж. Газес определя алтернативния туризъм 
като преобръщане на доминиращите модели за развитие на 
туризма на три съществени равнища-социокултура и турис-
тическа етика, икономически реализъм и протекция на при-
родната среда. Алтернативният туризъм се обяснява с нали-
чието на стабилни, задължителни, едновременно действащи 
живи връзки между тези части. Няма алтермативен туризъм 
без алтернативни форми на гостоприемство, без алтернатив-
ни технологии на обслужване, управление и квалификация на 
персонала. Всеки алтернативен туристически продукт освен 
оригинални елементи на природната и антропогенната среда 
трябва да включва възможности за изява и на отделния ту-
рист, като при това му гарантира сигурност, спокойствие и 
задължителен комфорт. Алтернативните форми на туризъм 
обединяват туристически пакети или отделни туристически 



213

услуги, които се определят като алтернатива на масовия ту-
ристически продукт по начина на предлагане, протичане и 
ангажирания човешки ресурс. Такива са селски, екологичен, 
планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски 
и снегоходи, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неос-
ветени пещери, преминаване на алпийски маршрути с водач), 
тематичен – свързан с културно-историческото наследство, 
туризъм свързан с езотеричното, религията, виното, тради-
ционната кухня, етнографията и традиционната музика и за-
наяти. Този туризъм е носител на нови послания и надежди в 
общественото пространствои на нови идеи за утвърждаване 
на устойчиви модели за местно и регионално развитие, и из-
дига в приоритет отношението към природата, традициите и 
интересите на местните общности. 
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 Бургас е най-големият град на Югоизточна България, а с 
площта си от 253,644 кв. км е и един от най-големите в стра-
ната. Според преброяването през 2011 година жителите му 
наброяват 200 291 души, което го нарежда на четвърто по на-
селение в страната. Бургас е най-важният административен, 
културен, транспортен и икономически център в Югоизточ-
на България, като тук са регистрирани над 16 000 компании 
с богата производствена палитра. В Бургас се намира и най-
голямото товарно пристанище в страната, а международното 
летище обслужва нас 2 млн. пътници годишно. Наличието на 
два университета и четири колежа го превръщат в значим на-
учен център. С множеството си мусеи и художествени гале-
рии той е и културното средище на региона. Наричат Бургас 
град на поетите, художниците и музикантите. Oттук са поели 
по пътя си много от най-големите български творци. Tук хо-
рата на изкуството имат сетива за невероятната и уникална 
атмосфера, витаеща във въздуха на града край морето. Бургас 
кара всеки свой гост да чувства космополитен и отворен към 
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света. Бургас не лежи на стара си слава, върви напред. Бързо 
се превърна във фестивалната и спортната столица на страна-
та. Сега Бургас е най-интересният град през лятото. 

Културни атракции

Кино, опера, театър и фестивали
Кино „Тракия“ е напълно обновено и разполага с две 

зали, висококачествен DTS звук и приятно кафе във фоайе-
то на кино комплекса. Всички филми достигат до българските 
зрители от един до три месеца след световната им премиера. 
Освен него, на територията, на един от моловете в Бургас, е 
разположено и кино „CINEMA“, което е сравнително ново, но 
все повече се посещава както от бургазлии, така и от гости на 
морския град. 

Той е един от малкото български градове със собствен 
оперен и балетен театър. Репертоарът му включва класически 
и български произведения, както и оперетна класика. Бурга-
ската опера, която се използва и от Филхармоничния оркес-
тър, е с авангарден дизайн и отлична акустика. 

Драматичният театър „Адриана Будевска“ носи името на 
една от най-известните български театрални актриси. Бурга-
ският театър е един от най-ярките символи на града и е част 
от магнетичната му същност. Бургаският театър играе поста-
новки както на собствената си сцена, така и на сцената на опе-
рата. Гостуващи спектакли се играят в залите на Гарнизонния 
военен клуб и Културния дом „Нефтохимик“. 

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – Бургас е професионален 
театър за деца, основан през 1954, а 1962 г. придобива държав-
ния си статут. От тогава до днес героите на много български 
и световни класически произведения за деца са оживели под 
светлините на рампата на театъра. Цяла плеяда талантливи 
актьори с любов и ентусиазъм защитава престижен реперто-
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ар и овладява всички системи кукли в спектакли. Със своите 
над 250 реализирани постановки, над 10 000 изиграни пред-
ставления пред близо 3 000 000 зрители, задгранични турнета 
в Европа, Азия, Африка и Америка, множество индивидуални 
и колективни награди от Национални прегледи и Междуна-
родни фестивали, ДКТ-Бургас се е утвърдил като един от во-
дещите в страната. 

Фестивали

Фестивална и спортна столица на българия
С 20 нови събития в календара си и общо 52 за годината 

Бургас е най-спортният град в България. През тази година тук 
се провеждат два европейски шампионата, три балканиади, 
много международни и национални турнири. Морският град 
е и домакин на най-престижните международни и национал-
ни турнири по художествена гимнастика. Градът ще приюти 
световното първенство по ветроходство през 2015 г. Бургас 
кандидатства и за европейското първенство по лека атлетика 
в зала през 2019 г. Десетки са международните и национални 
фестивали-Националният конкурс за детска песен „Сладко-
пойна чучулига“, Международният конкурс за изкуство „Ра-
дост на брега“, Есенни литературни празници, Межународен 
театрален фестивал „На брега“ и много други. Лятно кино под 
звездите показва най-новите европейски кино продукции. 
Бургас е и домакин на Международен конкурс по спортни 
танци, Европейски шампионат по кинология, Международна 
изложба за цветя „Флора-Бургас“. 

Фестивал на пясъчните фигури 1 юли – 15 септември
Съществуват сведения за изкуството за изграждане на 

пясъчните скулптури още от времето на древните египтяни. 
В днешни дни то придоби огромна популярност със стотици 
състезания, провеждани по целия свят. Първият по рода си 
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Фестивал на пясъчните скулптури в България води началото 
си от 2008 г. Причудлив град, населен с любими анимационни 
герои, се издига в бургаския парк „Езеро“. През тази година 
вълшебният свят оживява изпод майсторските ръце на скулп-
тори от Италия, Холандия, Полша, Русия, Украйна, Чехия, 
Португалия, Австралия и България. 4000 т устойчив на дъжд 
пясък е превърнат в 18 фигури, някои от които с височина над 
8 м. Бургаският фестивал на пясъчните фигури е единствен в 
странта. През нощта атрактивното осветление превръща уни-
калния пясъчен град в най-мистичното място в Бургас. 

„Spirit of Burgas“ 3 – 5 август
Това е първият по рода си международен музикален фес-

тивал под открито небе, който предлага разнообразие от сце-
ни и изпълнители, обхващащи всички музикални жанрове. 
Доказателство за отличната организация и успеха на „Spirit of 
Burgas“ е фактът, че от първото си издание, фестивалът по-
падна в топ 15 на престижните награди на асоциацията на 
фестивалите във Великобритания в категорията „Най-добър 
фестивал на Европа“. Основен медиен партньор при първото 
му издание беше най-популярната музикална медия в света-
MTV. Всяка година през август събитието събира меломани от 
58 хил. кв. м-сцени, барове, къмпинг, гримьорни за изпълни-
телите, зони за танцуване и т. н. 

Международен фолклорен фестивал 20-24 август
От 20 до 24 август 2012 г. Бургас отново се превръща в пъс-

тър калейдоскоп от багри и разнообразни фолклорни ритми. 
Ежегодно, вече 45 години, различни страни от всички конти-
ненти представят тук фолклорното си наследство. В биогра-
фията на фестивала са вписани имената на 440 фолклорни със-
тава с над 18 хиляди участници. Фестивалът е член на Между-
народния съвет на организаторите на фолклорни фестивали, 
а от 2011 г. -на International Festivals & Event Association Europe 
(IFEA). Традиционно при откриването му се връчва наградата 
за народно песенно и танцово творчество „Нестинарка“. 
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Националният конкурс за забавна песен„Бургас и морето“ 
Организиран е за първи път през 1973 г. След 13 издания 

за кратко той престава са съществува. Възстановен е през 
1996 г. с името „Бургас и морето“ оттогава се провежда всяка 
година. Конкурсът е наследил традициите за „Песни за Бургас, 
морето и неговите трудови хора“, дал старт на много българ-
ски композитори, автори на текстове и изпълнители, създал 
емблематични български забавни песни. По традиция кон-
курсът се провежда в Летния театър в Бургас. 

Международният театрален фестивал „На брега“ се 
провежда всяка година през месец септември. Програмата му 
включва селектирани български и чуждестранни спектакли. 
Фестивалът има десет издания и няма конкурсен харектер. В 
него са участвали театри от Париж, Букурещ, Москва, Санкт 
Петербург, Скопие. 

Европейска седмица на кинологията 6-16 юли
През месец юли за пета поредна година Бургас е домакин 

на международна киноложка изложба с участието на едни от 
най-титулуваните кучета от Европа. Оценяват ги междуна-
родни съдии от Куба, Испания, Германия, Украйна, Молдова, 
България и представители на киноложки клубве. През тази 
година за първи път с изложба участва и Руският национа-
лен киноложки съюз. Турнирите и изложбите се провеждат на 
тревните площи пред хотел „Парк“. 

Културен център „Морско казино“ 31 май-31 август
През трите летни месеци в културния център гостува из-

ложбата „Най-големите съкровища на траките“, която включ-
ва цялото Вълчитрънско съкровище, състоящо се от 13 съда, 
датирано от втората половина на XIV в. -началото на XIII в. 
пр. Хр. и част от Рогозенското съкровище. 
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Спортни атракции

Турнир по спортни танци
В Бургас се провежда най-престижният български турнир 

по спортни танци в страната и един от най-стилните в Европа. 
за своята 23-годишна история в него са взели участие елитни 
танцови двойки в латиноамериканските и стандартните тан-
ци от цял свят. Най-многобройни са участниците от Русия, 
които същевременно заемат едни от челните места в светов-
ната ранг-листа. С появата на Южна Корея и САЩ турнирът 
за пръв път излезе извън рамките на Европа. 

Любопитно: 9 туристически веломаршрута бяха разра-
ботени в рамките на съвместен проект на Община Бургас и 
Община Къркларели, Турция. Те свързват културно-истори-
чески и природни обекти в трансграничното пространство 
между двата града и дават възможност за алтернативен тури-
зъм, съчетаващ природа, култура и спорт. 

Европейски шампионат по кудо за юноши и младежи
Бойното изкуство кудо, наречено още дайдо-джуку, е съз-

дадено от Азума Такаши в края на ХХ век. Мартин Калчев е 
първият българин, който взима златен медал на международ-
но състезание по кудо. Тази година в бургас ще се проведе Ев-
ропейски шампионат по кудо за юноши и младежи. 

Международен турнир по художествена гимнастика
Международният турнир по художествена гимнастика 

OLYMPIA CUP 2012 се проведе на 5 и 6 юли в спортна зала 
„Младост“.   120 деца от 8 страни – България, Германия, Израел, 
Италия, Канада, Русия, САЩ и Украйна, както и 15 български 
клуба от цялата страна взеха участие в турнира. Целта на тур-
нира беше организирането на международна среща в България. 

Републиканско първенство по кайт
Републиканското първенство  по кайтборд се проведе в 

Бургас. за всички състезатели се организира  семинар по вре-
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ме на състезанието с участието на проф. Камен Фильов – пред-
седател на комисията по уиндсърф и кайтбординг към ISAF. 

Музеи
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ
Етнографската експозиция е разположена в красива 

къща от средата на ХІХв. непосредствено до катедралния храм 
„Св. св. Кирил и Методий“ и представя традиционната култура 
и бит на стария Бургас. В постоянната експозиция може да бъде 
видяна най-атрактивната колекция от български традиционни 
костюми от всички етнографски групи. Показани са и уникал-
ни ритуални костюми от ХІХв. , характерни за Бургаския край: 
нестинарка, кукер, Еньова буля, лазарка, младоженец и булка. 

Природонаучната експозиция е единствена по южното 
Черноморско крайбрежие. Тя представя геоисторическото раз-
витие и съвременното биоразнообразие на югоизточна Бълга-
рия и работи в защита на уникалната природа. Неповторими-
те колекции „Вълшебният свят на камъка“, „Флора и фауна на 
Странджа“, „Птичето богатство на Бургаските влажни зони“ са 
експонирани в постоянната експозиция и временни изложби. 
Археологическата експозиция заема централно място в му-
зейната мрежа в Бургаска област. Тук се показват колекции от 
археологически предмети с висока стойност, свързани с праис-
торическите селища в региона от ІV-V хил. пр. Хр. и античните 
градове от епохата на Древна Тракия, гръцката колонизация 
на Черно море и от времето на Римската империя. С уникални 
експонати е представена най-ранната история на корабоплава-
нето по Черно море още в средата на ІІ хил. преди Хр. и разви-
тието на цветущите южночерноморски пристанища на Сред-
новековната Българска държава до падането ѝ под Османско 
владичество в края на ХІV-средата на ХVв. 

Историческа експозиция е уредена в сграда, строена през 
1901 г. Тя представя най-новата история на Бургас и областта. С 
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оригинални експонати, снимки и документи са представени съби-
тия и личности, свързани с национално-освободителните борби 
от 60-те години на 19 век. до 1913 г. , икономическото и обществе-
но развитие на Бургас след 1878 г. до последната четвърт на 20 век. 

Къща-музей „Петя Дубарова“
Понастоящем музеят е научен и културно-просветен ин-

ститут за издирване, изучаване, съхраняване, документиране 
и популяризиране на литературното наследство и творческата 
личност на българската поетеса. Автентично е пресъздадена и 
личната стая на Петя Дубарова. 

Църкви

Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“
Кадедралният храм е най-голямата източно-православна 

църква в Бургас. Строен е през 1897-1907 г. по планове на ита-
лианския архитект Рикардо Тоскани. Храмът е от типа трико-
рабна базилика. Вътрешността се разделя от пет двойки носещи 
мраморни колони. Главният купол се извисява върху висок два-
надесетостенен барабан с прозорци. Върху красивия стъклопис 
на главния вход са изобразени светите братя Кирил и Методий. 

Манастир „Св. Богородица“
Само на десетина километра от град Бургас в малка дол-

чинка се е сгушил манастирът „Света Богородица“. В мана-
стирът „Света Богоридица“ има две цървки. Уникални са па-
раклисите в манастира, които наброяват четиридесет. Всяко 
параклисче носи името на своя светия. 

О-в „Св. Анастасия“
Остров „Св. Анастасия“ е разположен в залив на 8 км от 

Бургас. В античността и ранно византийската епоха тук е има-
ло малко ранно християнска монашеска обител. През XI век тук 
вече има изграден манастир, който е в групата на Созополската 
епископия. След 1913 г. манастирът вече не функционира, а през 
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1921 г. е превърнат в затвор. През 2001 г. островът е обявен за 
природоархеологически резерват заедно с о-в „Св. Иван“. Одо-
брен е проект „Културноисторическото наследство на остров 
„Света Анастасия“ и град Бургас-атрактивна и конкурентнос-
пособна туристическа дестинация“. Ще бъде извършена рекон-
струкция и адаптиране на острова за туристически посещения. 

Заключение

Безспорно град Бургас носи духа на българското Черно-
морие. Чрез своите разнообразни културни, спортни и обра-
зователни дейности, той се превръща в притегателен туристи-
чески център. Антропогенните и природни ресурси спомагат 
за развитието и осъществяването на алтернативния туризъм, 
който от своя страна повишава иконимическия и междунаро-
ден престиж на града. 
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вИНЕН ТуРИЗъМ, въЗМОжНОСТИ  
ЗА РАЗвИТИЕ в ОблАСТ ПлОвдИв

Станислав Недялков, Георги Илиев

Обща характеристика на областта 

Пловдивска област е разположена в Южна Централна Бъл-
гария. Икономическото ѝ значение се определя от изгодното ѝ 
географско положение, сравнително богатите ѝ ресурси, зна-
чителното вътрешно потребление, по-големите възпроизвод-
ствени и трудови възможности на населението и притегател-
ната сила на втория по големина град в България. По брой на 
населението, равнище на урбанизацията и индустриализаци-
ята областта е сред водещите в страната.

Областта заема кръстопътно положение. През територия-
та ѝ преминават важни международни и вътрешни жп линии 
и шосейни магистрали. Релефът е низинно-хълмист и планин-
ски. Той влияе положително върху механизацията на земеде-
лието, възможностите за изграждане на напоителни системи, 
развитието на животновъдството и др. Пловдивското поле е 
класическа алувиална низина, формирана от река Марица и 
нейните притоци. Характерни са оградните планини и въз-
вишения, които с полето формират една голяма коритовидна 
морфоструктура. 

Преобладава преходно-континенталният климат. Регион-
ът е богат на минерални води, а речните се използват за на-
появане и хидроенергетика. В съчетание с особеностите на 
релефа, климатичните условия създават благоприятни такива 
за развитие на селско стопанство. По данни на НСИ общата 
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площ на област Пловдив е 5 972 891 дка, от които общата площ 
на земеделските земи е 3 449 048 дка. 

Стопанството в региона се характеризира с голяма ком-
плексност и специализация. Добре са развити промишленос-
тта, земеделието, транспортът, сферата на услугите, туризмът. 

Традиционно оформили се промишлени центрове са гра-
довете Пловдив, Асеновград, Карлово, Стамболийски, Първо-
май, Сопот и Раковски. Аграрният сектор е свързан с разви-
тието на интензивни производства: зеленчукопроизводство, 
овощарство; зърнени и технически култури и лозарство.

Областта е с очевидни природни и териториални дадености 
за развитието на културно-познавателен, религиозен, балнеол-
ожки, винен и други видове туризъм. В Пловдивска област има 
51 бр. средства за подслон – хотели, мотели и къмпинги, които 
разполагат с 6 248 легла. Това са приблизително 18.9 % от сред-
ствата за подслон в Южен централен район. Най-голяма е кон-
центрацията на хотелите в областния център гр. Пловдив. В него 
приемат гости от цял свят. Съществува ясна тенденция на уве-
личаване на туристическия поток в Пловдивска област. Данните 
от проучванията сочат, че за последните 5 години броят на хо-
телите не се е променил съществено, но приходите от нощувки 
са се увеличили значително. В сравнение с 2003 г. през 2004 г. 
общите приходи от нощувки са 134.3 % повече, като реализира-
ните приходи от чуждестранни туристи са 1.36 пъти повече, а от 
български 1,32 пъти. за развитието на туризма в Пловдивска об-
ласт допринасят различните видове забележителности. Облас-
тта е изключително богата, както на природни феномени, така и 
на културни, исторически и архитектурни паметници.

винен туризъм. условия за развитие

Общата площ на лозовите насаждения в стопанствата е 
596 993,1 дка. втората по големина площ в страната е Южен 
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централен район. В него се намират 32% от лозовите насаж-
дения у нас. В Южен централен район най-голям е размерът 
на площите с червени винени сортове − около 137.5 хил. дка, 
което е около 39% от площите с червени винени сортове в 
страната. Червените сортове в Южен централен район са с от-
носителен дял 79% от площите с винени сортове в района. Тук 
преобладават червените винени сортове – Мерло с 32%, Ка-
берне Совиньон – с 17% и Памид с 16% от площите на района.

Винопроизводството и виненият туризъм напористо си 
разчистват място в Пловдивския регион и вече започват да 
променят бита и манталитета на доста лозарски селища около 
областния град. Областта като цяло се свързва с винопроиз-
водството още от древността, като доказателства за това има 
намерени при редица разкопки. Пловдивският край е сред 
малкото, които имат толкова стара винена история и е наис-
тина важно това да се представи умело на туристите. Както е 
навсякъде другаде по света. 

Областта е осеяна с множество бутикови изби които еже-
годно привличат туристи с качествени вина специфични за 
страната и областта. Много от избите са с дългогодишна тра-
диция във винопроизводството утвърждавайки се като пред-
почитани дестинации за любителите на вино.

Изба „Тодорофф“ – винарска изба „tODOrOFF“ е спе-
циализирана в производството на висококачествени червени 
вина в бутикови серии и ограничени количества. Тя се намира 
в сърцето на Тракия в едно от емблематичните за българското 
винопроизводство село Брестовица.

Построена е през 1945 г. от братя Андонови – едни от най-
известните за това време винопроизводители и търговци на 
вино в региона. Китната изба и атрактивният хотел привли-
чат погледа веднага щом влезете в селото.  В „Тодорофф“ има 
двама аниматори, които се занимават само с това да развеждат 
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туристи.   Хотелът има четири обикновени двойни стаи, три 
луксозни, четири малки апартамента и три големи, всеки от 
тях – с различен дизайн. В цената на стаята ви влиза и дегус-
тация, в определени часове всеки ден. На последният етаж на 
хотела се намира чуден спа център в които се предлагат раз-
лични процедури с вино и гроздови продукти.

Изба „Старосел“: Комплекса за винен туризъм Старосел 
е изграден в подножието на историческия хълм край селото. 
Където преди няколко години е разкрит най-големият култов 
тракийски храм-гробница. В него археолозите смятат, че е по-
гребан най-древният и могъщ одрински цар Ситалк. Самият 
комплекс на избата е с впечатляваща архитектура напомняща 
на стар манастир с вътрешен двор.

Винарската изба е с капацитет на преработка на 1000 тона 
грозде годишно и е с уникална технология на производство. 
Включваща специална техника на ферментацията и подби-
рането на гроздето. Интересна атракция е дестилерията или 
така наречения по нашенски казан за ракия.

Хотелската част на комплекса разполага с 2 апартамента, 
4 студия, 8 спални и 8 двойни стаи, като всяка стая разполага 
с необходимите удобства. Комплекс винарска изба „Старосел“ 
разполага и със конферентна зала с капацитет 70 души, пред-
лагат се също и множество спа процедури като освен лозовите 
процедури се предлагат и такива с традиционното българско 
розово масло. А за любителите на по екстремни усещания из-
бата предлага Джип сафари, лов и риболов, голф и други ин-
тересни дейности.

вила винифера е изба, построена през 1936 г. Намира се 
в пловдивското село Брестовица. Произвежда малки коли-
чества бели и червени вина, като е по-популярна с червени-
те – Каберне совиньон, Мерло и Мавруд. Вилата предлага ин-
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тересен тур който включва: Проследяване на технологичния 
процес за производство на вино, запознаване с методите на 
производство, традициите във винарската промишленост, на-
чина на експлоатация на бъчви, тяхната изработка и почист-
ване. Дегустация на вина, водена от професионален технолог, 
особености и познаваемост на различните сортове грозде с 
акцент на български сортове, техните характеристики и пока-
затели, пълно описание на вкусови и ароматни данни. Инди-
видуално бутилиране на бутилка вино от туриста и възмож-
ност за избор и покупка на харесано вино, самостоятелно бу-
тилиране и оформяне на бутилка вино, издаване на сертифи-
кат за качество. Към дегустацията са предвидени и включени: 
бял хляб, бяло саламурено сирене или кашкавал, минерална 
вода. Възможна е разширена дегустация, включваща мезета и 
закуски, асортимент вина и ракии по избор. А при желание от 
страна на туриста, вилата предлага и организиран транспорт 
от Пловдив до село Брестовица.

винарска къща бОНИНИ е семейна винарска изба в 
с. Брестовица, съществуваща от 1946 г., напълно обновена и 
реконструирана през 2006 г. от г-н Йордан Бонин. Винарска 
къща БОНИНИ е специализирана в производството на мал-
ки серии висококачествени вина от традиционните местни 
сортове грозде „Мавруд“, „Рубин“, „Врачански Мискет“, „Кар-
ловски Мискет“, „Димят“, световноизвестните и всепризнати 
„Мерло“, „Каберне Совиньон“, „Мускат Отонел“, а също и на 
интересни купажи. Производственият капацитет на Винарска 
къща БОНИНИ възлиза на около 100 000 бутилки годишно.
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Област Пловдив
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Лозови масиви винопроизводство 
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Изби -Тодорофф

Старосел
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Винифера
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дИНАМИКА в СТРуКТуРАТА  
НА ЗЕМЕдЕлСКИТЕ СТОПАНСТвА 

СПОРЕд СЗСИ

Иван Бянов
докторант при ИИИ на БАН

земеделието на България е било един от основните отра-
сли в икономиката ни. Преминавайки през различни стадии 
на развитие страната ни винаги е разчитала в различна степен 
за разрешаване на продоволствени и социални проблеми, въз-
никвали в нашата най-нова история. Селското ни стопанство 
преминава през периоди на частна собственост с ограничения 
в размера на притежаваната земя до пълна колективизация 
след Втората световна война, стигайки до отпадане на всички 
ограничения в размера на притежаваната земя през послед-
ните дведесет години. При преминаването през всеки нов 
период земеделието ни е изпитвало затруднения от организа-
ционен характер и влошаване на конкурентноспособността. 
С присъединяването на България към Европейския съюз бъл-
гарското земеделие се изправя пред нови предизвикателства, 
свързани с прилагането на европейските стандарти и конку-
рентноспособността на производителите ни спрямо колегите 
им от Общността. 

Настоящият доклад разглежда промените в структурата 
на пазарно ориентираното българско земеделие преди и след 
присъединяването на страната ни към Европейския съюз. 
Анализът на резултатите се базира на официални данни от 
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системата за земеделска и счетоводна информация1, на МзХ, 
което провежда извадково представително наблюдение на зе-
меделските стопанства с повече от една икономическа едини-
ца2. Периодът на изследване е седем годишен – от 2003 г. до 
2009 г., което ни дава сравнително добра представа за динами-
ката в изменението на структурата на пазарно ориентираните 
земеделски стопанства.

земеделските стопани имат свободата да избират целите, 
начините и средствата за производство в своето стопанство, 
при съчетаване на производствените фактори – земя, прос-
транствено ограничена, труд, специализиран по своята същ-
ност, и разбира се капитал, без който стопанството ще напус-
не пазара.

Системата за земеделска счетоводна информация е съз-
дадена в ЕС през 1965 година с регламент 79/65/ЕИО има за 
основна цел ежегодно събиране и обобщаване на информа-
ция за доходите на земеделските стопанства. СзСИ е важен 
инструмент за мониторинг на Общата селскостопанска по-
литика на ЕС. Търсенето на данни и специалните анализи за 
СзСИ непрекъснато нараства, а базовите СзСИ анализи иг-
раят важна роля в целия процес на реформата на ОСП, т.е. 
оценка на мерките на ОСП и в оценките на въздействието на 
предложенията за политики. 

Стандартните резултати са сбор от статистически данни, 
изчислени от земеделските счетоводни отчети, които перио-
дично се създават и публикуват от Комисията и са на разпо-
ложение в публичната база данни. Резултатите описват в под-
робности икономическото положение на земеделските стопа-
ни от различни групи в целия Европейски съюз. Чрез редовно 

1 СзСИ – офицален, периодичен бюлетин на отдел „Агростатистика“ 
към МзХ.

2 Една икономическа единица е равна на левовата равностойност на 
1200 евро. 
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представяне на стандартните резултати, Комисията осъщест-
вява една от двете основни цели на СзСИ, която е оценка на 
доходите на земеделските стопанства. 

Извадката на СзСИ в ЕС включва около 82 хил. стопан-
ства, като за 2009 г. са събрани 80 217 земеделски статистиче-
ски отчета. Те са представителни за съвкупността от около 5 
млн. стопанства в държавите – членки, които покриват 90% 
от общата ИзП и от земеделската продукция на Общността. 
България участва в извадката с 1950 земеделски стопанства. 

През годините от създаването на системата за земеделска 
и счетоводна информация до днес се забелязва устойчив въз-
ходящ тренд на изграждането и усъвършенстването ѝ. През 
2002 г. извадката започва с едва 91 стопанства като броят им 
нараства постепенно, както следва: 2003 г. – 655 бр., 2004 г. – 
878 бр., 2005 г. – 946 бр., 2006 г. – 1034 бр., 2007 г. – 1916 бр., 
2008 г. – 2001 бр. и през последната за изследването 2009 г. – 
1950 бр. за представителност на извадката се приема необхо-
димостта от участие на 2000 стопанства на доброволен прин-
цип и с минимален размер от една икономическа единица. 
Постъпателното увеличение на броя стопанства, включени в 
СзСИ показва изпълнението на този критерий за четири го-
дини, което не омаловажава значимостта на извадковите из-
следвания, проведени през първите и години. 

От Таблица 1 е ясно забележим трендът на устойчиво на-
маление на броя стопанства, попадащи в обхвата на СзСИ. От 
2003 г. при 157279 стопанства, през 2009 г. броят им достига до 
105893 или отчитаме намаление с 32,673 %. Тази тенденция е 
неизбежна съобразно цялостното свиване на броя на земедел-
ските стопанства от 665550 през 2003 г. до 371100 през 2010 г. 
или изразено в процентно отношение – намаление с 44,25 %. 

3 Процентните изменения са на база авторски изчисления върху офи-
циални данни на СзСИ.
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От гореизложеното не можем да не отбележим факта, че нама-
лението при пазарно ориентираните стопанства е с по-слаби 
темпове спрямо всички стопанства с близо 12 %.

Таблица 1
брой на земеделските стопанства,  

попадащи в обхвата на системата за земеделска и  
счетоводна информация и използвана земеделска площ  

на стопанство от съвкупността
Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Стопанства в 
съвкупността

И.Е. /1-7/ 8-39/ 
≤ 40

157279 133981 118088 117939 117793 117572 105893

- 125306/ 
5666/3009

108907/ 
6269/2912

107694/ 
7111/3134

106746/ 
7970/3347

106328/ 
7911/3333

94640/ 
7925/3328

ИЗП на стоп-во 
от съвкуп. д/ка 167,2 214,1 249,74 237,4 325,8 320,75 348,05

Работна сила на 
стоп-во ГРЕ - 2,1 2,25 2,00 2,10 2,21 2,20

Източник: СзСИ 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Легенда: И.Е. – икономическа единица; ГРЕ – годишна работна 
единица (за България е равна на 1856 човекочаса за 1 година); 
ИзП – използвана земеделска площ; СзСИ – система за земе-
делска и счетоводна информация

Относно икономическия размер на стопанствата (2004 – 
2009) се забелязва тенденция към трайно намаление на броя 
на най-малките (между 1 и 7 и.е.) с 24,47 %, т.е. с почти една 
четвърт. за сметка на най-малките стопанства забелязваме 
сравнително устойчив тренд на нарастване на средните (меж-
ду 8 и 39 и.е.) и големи ферми (равни на и над 40 и.е.) съот-
ветно с 39,87 % и 10,6 %. Процентното съотношение между 
средните и големите стопанства е с тенденция към увеличение 
дела на средните спрямо най-големите с около 8 %. От казано-
то дотук може да се заключи, че е налице стесняване обхвата 
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на селското стопанство и концентрацията му в професионал-
но ориентирани ферми, които трябва да продължат развитие-
то си или просто отпадат от пазара.

Използваната земеделска площ на едно стопанство от съв-
купността се увеличава значително от 167,2 дка през 2003 г. на 
348,05 дка през 2009 г. или с 207,56 %. При гореспоменатото на-
маление на стопанствата с 32,67 %, а концентрация на ресурса 
земя с над два пъти средно за единица от съвкупността е нали-
це ясно изразен и ускорен процес на промяна в структурата. 
забелязваме, че вложените ГРЕ4 на стопанство се запазват на 
относително стабилно равнище около 2 до 2,20 единици. Това 
от своя страна може да се тълкува в две направления – по-
вишаване интензификацията на работата в стопанствата чрез 
внедряване на повече техника при увеличаване на средния 
размер на ИзП или като повишаване на екстензивността на 
земеделската работа, имайки впредвид намалението на про-
фесионалните ферми с над 1/3. Разбира се трябва да се отче-
те и фактът, че 1 ГРЕ обхваща най-голяма площ при полските 
култури, поради високата степен на механизация, за разлика 
от трайните насаждения с влагане на основно ръчен труд.

Таблица 2
Основни показатели на земеделските стопанства  

от съвкупността 

Година
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Неплатена ГРЕ - 1,10 1,02 1,10 1,20 1,17 1,14
Нетна доб. ст-ст на

1 ГРЕ лв/дка 4900 5273,50 5540,24 6279,06 9475,30 11765,17 10536,69

4 ГРЕ – годишна работна единица е равна на 1856 отработени часа за 
една година.
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Брутна продукция 
лв/дка - 132,40 129,65 153,05 133,50 164,00 137,44

Разходи на дка /лв/ - 108,40 109,43 133,40 114,80 151,74 146,44
Брутна продукция 

/лв/ - 28347,80 32379,03 36337,30 43474,80 52602,95 47837,26

Нетен доход /лв/ 17500 5820,40 5644,76 5757,50 11355,70 13202,59 10263,06

Субсидии на дка /лв/ - Не 3,24 4,88 17,00 29,27 39,06

Източник: СзСИ 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Таблица 2 акцентира на някои основни показатели на про-
фесионалните земеделски стопанства. Неплатената ГРЕ, като 
част от общата, е в постоянни граници 1,10 до 1,20, което е по-
казателно за устойчивостта на използвана работна сила в па-
зарно ориентираните стопанства. Нетната добавена стойност 
на 1 ГРЕ от дка се увеличава от 5273,50 лв/дка през 2004 г. до 
10536,69 лв/дка или изразено в процентно отношение – бли-
зо 2 пъти. Дотук виждаме увеличаване производителността 
на един зает в стопанството за период от шест години. Дру-
гият показател в таблицата, който е с неизразена тенденция, 
е брутна продукция лв/дка. Колебливостта може да се отдаде 
на сезонността и силната зависимост на земеделските стопан-
ства от природните условия и съответно добра или лоша сто-
панска година. Същото може да се каже и за следващия по-
казател – разходи на дка, които са колебливи по абсолютни 
стойности, но може да се твърди че имаме тенденция към на-
растване с 35 % при съпоставка между 2004 и 2009 г. Брутната 
продукция има сравнително устойчив тренд на нарастване до 
2008 г., а за 2009 г. се вижда ясно отчетлив спад с почти 5000 
лв. Ясно отчетлив е фактът и на рязко увеличение на брутната 
продукция през 2007 г. спрямо 2006 г. и 2008 г. спрямо 2007 г. 
съответно с около 7 и 9 хил. лв. От данните в таблицата е ви-
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дно огромния растеж в брутна продукция на стопанствата от 
съвкупността през първите две години от членството ни в Ев-
ропейския съюз. за съжаление не можем да кажем същото за 
нетния доход, който отчита ръст от 5598 лв. при първата ни 
година на членство в Общността, но през следващата ръстът 
е едва с малко под 2000 лв. По – обезпокоителен е фактът, че 
през 2009 г. имаме спад в нетния доход с близо 3000 лв. или с 
почти 23 %, въпреки увеличението на субсидиите до 39,06 лв/
дка., което е с 33,45 % спрямо 2008 г. Брутната продукция през 
2009 г. е намаляла с 9% спрямо 2008 г., което е в унисон с горе-
изложеното намаление на другите показатели.

От изнесените факти и данни можем да направим следни-
те изводи:

1. В пазарно ориентираните земеделски стопанства про-
тичат изключително динамични процеси, съчетани с 
намаление на броя стопанства в съвкупността.

2. Наблюдава се ясен тренд на концентрация на фактора 
земя в професионалните стопанства – увеличение с 2 
пъти за седем години.

3. Използваната работна сила (ГРЕ) в стопанствата оста-
ва на относително постоянно равнище, като най-голяма 
интензификация се наблюдава при подотраслите с ви-
сока степен на мехнизация.

4. Има ясно изразена тенденция на увеличаване броя на 
стопанствата от средните и най-високи етажи (8-39 и.е. 
и ≤ 40 и.е.) в съвкупността.

5. След присъединяването на България към Европейския 
съюз през 2007 г. се наблюдава рязка концентрация на 
земя в стопанствата, съчетана с нарастване на брутна-
та продукция. Брутната продукция е с последващо 9 
процентно намаление през 2009 г. спрямо 2008 г., следо-
вателно и членството ни в Общността не е панацея за 
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селското ни стопанство, а трябва да се съчетае с точна и 
конкретна държавна политика.

литература

1. Система за земеделска и счетоводна информация 2003-
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2. БАНСИК – Българска Анкета за Наблюдение на Селско-
стопанската и Икономическа Конюктура.
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ПЕРЕСПЕКТИвИ ЗА ИЗПОлЗвАНЕ  
НА ОРГАНИЧНИя ТОР PrOFert

Андрей Андреев, Димитър якимов
ВУАРР, филиал В. Търново

Резюме: Като алтернатива на болшинството от предла-
ганите в България органични торове, австралийската фирма 
GrowGreen Ltd. е стартирала инициатива за производство и 
търговия на свои течни органични торове у нас. един от тези 
торове е Profert. Предвижда се производството да бъде съсредо-
точено в област В. Търново или съседна на нея.

Органичният тор Profert в България за пръв път е изпитан 
от нас, като резултатите са представени в настоящия до-
клад. Изследванията са проведени при обработка на слънчоглед 
при полски условия в обработваемите площи на фирма „Аркус 
Агро“ еООД, село Козаревец.

Обработени чрез пръскане бяха общо 5 дка със слънчоглед 
(Helianthus annuus L.) сорт „Тристан“ във фаза 4-5 лист. От об-
работените декари са отчетени 4 повторения на реколтни пар-
целки по 200 м2. Пръскането е дукратно през 8 дни. Отчетенo е 
достоверно увеличение на дължината и диаметъра на стъблото. 
Добивът на семе при опитния вариант също е по-висок. Стан-
дартните отклонения на стойностите на отделните измерени 
екземпляри от опита са много по-малки от тези при контролата.

Ключови думи: органичен тор, слънчоглед, растеж и развитие

въведение

знанията относно биологичния ефект на изолираните 
от растенията и микроорганизмите вещества и влиянието 
им върху други организми понастоящем имат не само теоре-
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тична екологична стойност. Те намират и практическо при-
ложение при създаването на устойчиви, високо продуктивни 
биосистеми. Конкретен резултат от изследванията в това на-
правление е възникването на биологичното и интегрираното 
земеделие1. 

Използването на биологично активни вещества и био-
препатати в съвременното земеделско производство се явява 
алтернатива на високите дози минерални торове и пестици-
ди, които нарушават екологичното равновесие в агробиоце-
нозите2. Включването на биопродукти в агротехнологиите се 
отразява благоприятно на растежа, развитието, продуктив-
ността и устойчивостта към абиотичния и биотичния стрес 
на земеделските култури. В това отношение показателни са 
изследванията на редица автори по отношение въздействието 
на природни биологично активни вещества, биоторове и био-
пестициди, приложени при обработка на семената и по време 
на вегетацията на множество културни растения3, 4). Разно-
образните ефекти, които индуцират биологично активните 
вещества, в зависимост от биологичните особености на раз-
личните растителни видове и спецификата на вегетативните и 
репродуктивните им прояви, могат да намерят приложение за 

1 Якимов, Д., 2009. Влияние на съединения от флавоноидния ред върху 
някои физиологични прояви и защитни механизми при културни расте-
ния. Автореферат на дисерт., с. 3.

2 Танова К., К. Кирилов, 2004. Влияние на препаратите Биолайф и Би-
охумакс върху семенната микофлора на цвекло и култури от цвекловия 
сеитбооборот. Сборник доклади „Семепроизводство, селекция и семекон-
трол за качествен посевен материал“ София, С. 111.

3 Петрова Р., К. Танова, 2004. Качества на семената от захарно цвекло, 
третирани с Хумустим и пестициди. Изследвания върху полските култури. 
ДзИ-Г.Тошево том първи, част трета, с. 454-457.

4 Tümová L. at all., 2007. Fagopyrum esculentum in vitro. Čes. slov. Farm., 
№ 56, pp. 125-128.
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подобряване в количествено и качествено отношение продук-
тивността на културни растения5, 6. 

Ujvari7 счита, че прилагането на биопрепарати като ал-
тернативни средства в растителната защита е не само перес-
пективно, но и дори крайно необходимо, като нов подход в 
растителната защита. Съществуват също данни, че при някои 
почвени патогени, фунгицидните препарати действат по-
ефективно при прилагането им съвместно с биологични пре-
парати. Проучванията сочат по-слаба ефективност на фунги-
цидите, прилагани за контрол на причинителя на кореновото 
гниене при цвекло – Rhizoctonia solani Kühn, от колкото био-
логични тепарати8.

Материал и методи

Изследванията са проведени при обработка на слънчоглед 
при полски условия през 2012 г. в обработваемите площи на 
фирма „Аркус Агро“ ЕООД, село Козаревец. Авторът на на-
стоящата статия е Прокурист на фирмата.

Обработени чрез пръскане бяха общо 5 дка със слънчоглед 
(Helianthus annuus L.) сорт „Тристан“ във фаза „4-5 лист“. От 
обработените декари са отчетени предварително заложени 4 

5 Петрова Р., К. Танова, 2006. Влияние на извлек от риган (Оriganum 
marjoram) върху причинителя на ризоктонийното кореново гниене при 
цвеклото (Rhizoctonia solani Kühn). Изследвания върху полските култури, 
том III –3, с. 475–478

6 Якимов Д., T. Живкова, 2006. Върху някои аспекти за влиянието на 
флавоноиди, извлечени от пелин, на началния темп на растеж на пше ница. 
Конференция на докторанти, Шумен, с. 189–196.

7 Ujvary Istvan, 2002. Transforming natural products into natural pesticides. 
Experience and expectalions. Phytoparasitica. 30, № 5; 439-442.

8 Танова К., 2003 б. Проучвания върху върху Rhizoctonia solani Kühn, 
причинител на ризоктонийното кореново гниене на захарното цвекло 
през вегетацията. Дисертация.
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повторения от реколтни парцелки по 200 м2 по метода на дъл-
гите парцелки. Нормата на засяване е 6000 р/дка. Пръскането 
с Profert е дукратно през 8 дни. Първото пръскане е в норма 
100 мл/дка, а второто – 140 мл/дка. Два месеца след второто 
пръскане са отчетени височината и диаметърът на стъблото. 
Авторите на статията не се ангажират да посочат в коя фаза са 
растенията при отчитанията, тъй като се наблюдава разлика 
между фенофазите от контролата и опитния вариант. При оп-
итния вариант слънчогледът е във вегетативна фаза „бутони-
зация“. Височината и дебелината на стъблото са отчетени като 
средни стойности от измерването на 60 екземпляра от кон-
тролата и 60 – от опитния вариант. Растителните екземпляри 
са отчетени подред, от всяко повторение по 15. Диаметърът 
е определен чрез измерване в средата на стъблото. Отчетен е 
също така и добивът от семе. Приложена е обичайна за района 
и културите агротехника и обработка с препарати. Отличи-
телна особеност е, че преди засяването почвата е обработена 
единствено чрез двукратно дисковане.

Статистическата обработка на резултатите е извърше-
на чрез теста t на Student. Данните са представени в средни 
стойности ±SD. Достоверността на разликата t е отбелязана 
със звездички: при p ≤ 5% (*); p ≤ 1% (**); p ≤ 0,1% (***); NS – 
недостоверна разлика.

Резултати и обсъждане

Установено е достоверно увеличение при най-високото 
ниво на значимост (p≤0,1%) на височината на стъблото, диа-
метъра на стъблото и добива семе при опитния вариант спря-
мо контролата (табл. 1).
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Таблица 1
височина и диаметър на стъблото и добив на семе  

от слънчоглед (Helianthus annuus L.) сорт „Тристан“  
при третиране чрез двкратно пръскане с Profert

Вариант \ 
Показател

Височина на стъблото, см Диаметър на стъблото, см Добив на семе (200 м2), кг

 Контрола 1,18 ± 0,030 1,53 ± 0,268 22,00 ± 1,463

 Profert
***

1,37 ± 0,025
***

1,85 ± 0,310
***

36,90 ± 0,356

При опитния вариант височината на стъблото е 16,1% с по-
висока стойност, на диаметъра на стъблото – с 20,9%, а добивът 
на семето е с 67,7% по-висок. След двукратна обработка чрез 
пръскане в ранните етапи на развитието на културата се отчита 
устойчиво развитие през вегетацията до получаване на семето. 
Това по всяка верятност се дължи както на разнообразния храни-
телен състав на тора, така и на наличието на полезни ризосферни 
микроорганизми, които способстват за устойчивото и силно раз-
итие на културата през целия период на вегетация. Посредстом 
получените резултати от прилагането на Profert се демонстрира, 
че способствайки за цялостното и устойчиво функциониране нa 
агроекосистемата, биха могли да се постигнат добри по количе-
ство и качество добиви в дадено земеделско стопанство.

Отчетена е липса на дъжд в периода от 10 юни до 10 ав-
густ, което потвърждава свойството на тора да увеличава су-
хоустойчивостта на културите.

Изводи

1. Установено е, че при третирането чрез двукратно пръ-
скане на слънчоглед сорт „Тристан“ с органичния тор Profert 
се увеличава височината и диаметъра на стъблото, както и до-
бива на семе.
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2. Липсата на дъжд през дълъг период от вегетацията на 
слънчогледа потвърждава свойството на този органичен тор 
да увеличава сухоустойчивостта на културите.

3. Използването на органични торове като Profert, които 
допринасят за по-интензивното развитие на симбиотичните 
взаимоотношения в агроценозата, способства за силно изразе-
ното и трайно развитие на дадени култури, напр. слънчоглед.
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„бИОАКТИв ЗА РАСТЕНИя“ –
ЕФИКАСНА АлТЕРНАТИвА  

ЗА бИОЗЕМЕдЕлИЕ И уСПЕШНО 
ПРЕОдОлявАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ  

в КлИМАТА

яна Тодорова Узунова 
ВУАРР и НВУ „Васил Левски“

студент

Месеците от Май до Септември тази година ни показаха, 
че действително са настъпили промени в климата и то същест-
вени. Те се изразяват в извънредно високите температури за 
продължителен период от време и липсата на валежи. С тези 
проблеми се борят някои континенти от векове, а други от де-
сетилетия. Типичен пример за успешна борба срещу сушата е 
Австралия. От там взаимствахме и прилагането на препарата 
„BIOAKTIV –Pflanze“ („БИОАКТИВ за растения“), използван 
с голям успех вече в над 40 страни по света. Той е само един 
от многобройните биологични препарати, които се прилагат 
в рамките на тази стратегия за решаването на проблемите със 
сушата в земеделието и за противопоставянето срещу послед-
ствията.

Фирмата производител се нарича „BIOAKTIV – Gmbh“ и 
се намира във Вюрхвитц – близо до град Лайпциг, Германия. 
Тя е разработила цяла гама препарати от серията BIOAKTIV, 
които са предназначени най-вече за биологично земеделие и 
опазване на околната среда (препарати за добавка към фу-
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ражни смески, за добавяне към полутечни торове, към сеп-
тични ями, за пречиствателни станции, за водоеми и за ком-
постиране). за растениевъдството се използва препаратът 
„BIOAKTIV – Рflanze“. Той представлява кислородоактивиран 
магнезиев сулфат и има следното действие: 

– спомага за изграждането на силно развита коренова 
система

– допринася за развитието на повече листа
– прави стеблата по-стабилни
– увеличава добивите с 10 до 20%
– допринася за задържането на азота, получен от торта и 

от разградените остатъци на растенията, вместо изпа-
ряването му като амоняк

– измества вредните гнилостни бактерии и стимулира ае-
робните и с това цялостната микро-система на почвата, 
като вместо гниене се получава разграждане.

Съществен факт е, че след 5-годишно прилагане на 
BIOAKTIV глинестите почви се превръщат в рохкава хумусна 
почва. Това е от голямо значение в борбата срещу засушава-
нето, защото при глинеста почва сушата предизвиква обра-
зуването на широки и дълбоки цепнатини и водата не стига 
до корените на растенията, а подпочвената вода и тази от ос-
къдните валежи се изпарява. Докато рохкавата хумусна почва 
действа като сюнгер и може да поеме и задържи значителни 
количества вода и да използва по-пълноценно нощната вла-
га. Рохкавата структура на почвата освен това е изключително 
важна и благоприятна предпоставка за постигането на опти-
мален ефект при капковото напояване. 

Препаратът BIOAKTIV за растения се прилага за листно 
торене при наличието на първите 5-6 листенца. за един декар 
са необходими 100 грама BIOAKTIV за еднократно пръскане, 
които струват 4,80лв с ДДС. за биологично земеделие препара-
тът се използва самостоятелно или смесено с други разрешени 
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биопрепарати. за конвенционалното земеделие препаратът се 
комбинира с пестициди, хербициди и други и се прилага само 
веднъж при първото пръскане. Тогава на първо място се раз-
тваря BIOAKTIV в чиста вода и после се прибавят останалите 
компоненти.

BIOAKTIV може да се използва за всички зеленчуци и 
овошки. Много добре действа и на лозите, където се прилага 
чрез трикратно пръскане по специална схема. Необходими са 
общо 150 грама BIOAKTIV за един декар. По този начин се 
получава по-голям добив при едновременно повишаване на 
захарността.

От опита, който проведох с препарата BIOAKTIV за рас-
тения при условията на лично стапанство, съм убедена, че от 
следващата пролет и Вие ще го използвате за царевица, слън-
чоглед, тютюн, всички зеленчуци, лозови и овощни насажде-
ния и от първоначалното му прилагане, препаратът ще бъде 
постоянна част от Вашите производствени технологии. 

И не на последно място искам да благодаря на доц. 
д-р Волфганг Люпке за неговата изключителна подкрепа при 
осъществяването на моите опити с BIOAKTIV за растения.
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ТЕНдЕНЦИИ ЗА увЕлИЧeНИЕ НА 
ИЗПОлЗвАНЕТО НА ЧИСТОТО 

РАСТИТЕлНО МАСлО КАТО 
бИОГОРИвО

Мирослав Георгиев
ВУАРР, филиал Русе

Енергийните ресурси на планетата са вече пред изчерпва-
не. Природните залежи са почти изразходвани, а потреблени-
ето на гориво нараства. Паралелно с това, вредните емисии от 
конвенционалното гориво унищожават околната среда и ни 
изправят пред екологична катастрофа. за да се избегнат по-
следствията от човешката дейност, но и да не се предотвратя-
ва икономическия напредък, беше нужно да се въведе алтер-
нативен продукт, който да задоволява нуждите от гориво, да 
не зависи от изчерпаеми ресурси и да не оказва вредно вли-
яние на екосистемата. В опит да се намали използването на 
изкопаеми горива и да се ограничи количеството въглероден 
диоксид, изхвърлян в атмосферата, все по-сериозно внимание 
се обръща на производството и използването на биогорива. 

Биогориво (биологично гориво, още екологично гориво 
или екогориво) се наричат всички видове течни, твърди и га-
зообразни горива, които се произвеждат от биологични суро-
вини. Видовете биогорива са биодизел, биометанол, биоета-
нол, биобутанол, биометан, чисто растително масло и др. 1.

1 Якимов, Д. Биотехнологии. Изд. „Фабер“, В. Търново“, 2012.
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Чистото растително масло като биогориво

Идеята за използването на чистото растително масло като 
гориво със сигурност не е нова, тя е толкова стара, колкото и 
дизеловият двигател. Когато преди 100 г. Рудолф Дизел е раз-
работил своя дизелов двигател, го е задвижвал с чисто расти-
телно масло.

Чистото растително масло представлява за селските райо-
ни и най-вече за земеделието една възможност за значителен 
принос към Европейските цели, залегнали в Директивата за 
стимулиране на енергията от възобновяеми източиници – 
2009/28/ЕС и Директивата за качествата на горивата – 2009/30/
ЕС. Специално за селското и горско стопанства използването 
на чисто растително масло дава възможност за постигане на 
енергийна сигурност. Противоположно на биодизела и био-
етанола, чистото растително масло може да бъде произведе-
но без да са необходими големи инвестиции за технологично 
оборудване. Полученият като субпродукт шрот се използва 
във фуражната индустрия и по този начин цикълът е напъл-
но затворен. Днес критериите за устойчиво производство га-
рантират опазването на околната среда. Производството на 
маслодайни и протеинови култури ще допринесе за намаля-
ване на зависимостта от внос от Аржентина и Бразилия, като 
в същото време растителното масло може да се използва като 
гориво в селското стопнаство. 

Производството на храни е базирано на намалени енер-
гийни ресурси. Без минералните горива земеделското про-
изводство би се преустановило и това би довело до световна 
катастрофа. Този факт е достатъчно основание за популяри-
зиране на устойчива стратегия за биогоривата в Европа. На-
стоящата законодателна рамка за използването на чистото 
растително масло е незадоволителна и е твърде различна в от-
делните страни-членки. Унифицирани европейски стандарти 
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обхващащи използването, системите за данъчно облагане и 
качеството на растителното масло са изключително необхо-
дими с цел представянето на този тип гориво 2. 

значението на биогоривата ще продължи да нараства и в 
бъдеще с оглед политическите цели залегнали на европейско 
ниво. Горивата, базирани на чисти растителни масла ще игра-
ят специфична роля в този порцес. В момента в много страни 
на ЕС метилови естери на мастните киселини, т.е биодизел, се 
добавят към минералните горива. 

Сравнение на свойства на дизел,  
чисто растително масло и биодизел

Кaчествата на чистото растително масло се различават 
съществено от тези на минералните горива. На табл. 1 са от-
разени различията между дизела, биодизела и растителното 
масло. 

Таблица 1
Специфични показатели на дизел, рапично масло и биодизел

Показател единица Дизел Рапично масло биодизел
Калории (обемни) MJ/l 35,2 34,2 32,7
Плътност при 20 ºС Kg/l 0,83 0,91 0,88
Вискозитет mm2/s 5 70 7,2
Точка на 
възпламеняване

ºС > 55 > 220 > 110

Специфичната калорична стойност на чистото растител-
но масло в мега джаули (MJ) на кг е около 10% по-ниска от 
дизела, поради съдържанието на кислород. Ако обаче се вземе 
предвид високата специфична плътност на растителното мас-

2 Martens, R., El. Antonini, L. Todorova, 2012. Rure plant oil as fuel, Ger-
many-Bulgaria, pp. 6.
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ло, то калоричността на литър сраванена с дизела, е 3%. Този 
енергиен показател на горивото е определящ за ефективност-
та и разхода. При сравнима температурна ефективност, ра-
пичното масло показва по–висока консумация в сравнение с 
дизела. Високото съдържание на кислород обаче и почти пъл-
ната липса на сяра в рапичното масло, са по-благоприятни за 
възпламеняемостта. Енергийното съдържание на литър рапи-
чен биодизел е малко по-ниско в сравнение с чистото рапично 
масло, поради по-ниската специфична плътност. 

Най-голямата разлика между дизела и честото растително 
масло се наблюдава по отношение на вискозитета. Само при 
висока температура (90 °С) на рапичното олио вискозитета му 
доближава до този на дизела при температура от 20 °С. С това 
се обясняват проблемите при запалването, когато се използ-
ва чисто растително масло като гориво. В различни проекти 
е показано, че използването на чистото растително масло при 
двигателите за директно впръскване на горивото предизвиква 
проблеми дори и за кратко време на използване. Наблюдава се 
задържане на олио в горивната камера, а също и повреди при 
инжекционните системи. Използването на чистото растител-
но масло в дизеловите двигатели може да се осъществи при 
следните условия: 

•	 Адаптиране	на	горивото	към	двигателя	
•	 Адаптиране	на	двигателя	към	горивото	
•	 Смесване	на	рапичното	олио	и	рапичния	метилов	естер	

с дизела

Адаптиране на горивото към двигателя

Най-широко използваната процедура за адаптиране на 
рапичното масло като гориво за конвенционални дизелови 
двигатели е чрез транс-естерификация на рапичния метилов 
естер. При този процес триглицеридите в рапичното масло се 
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заместват с моно-алкални естери с помощта на катализатори 
(напр. натриев или калиев хидрооксид). В повечето случай се 
използва метанол. Получава се биодизел.

По принцип всички видове чисто растително масло мо-
гат да бъдат естерифицирани. Както растителните мазнини и 
отработеното кухненско олио, така и животниските мазнини 
могат да бъдат използвани като суров материал. Обобщени-
ят термин за получените продукти е биодизел. Той се използ-
ва като синоним за мастно-киселинен метилов естер (FAME). 
Стандарт EN 14 214 регулира изискванията за този вид гориво. 

Адаптиране на двигателя към горивото 

за да се използва като гориво чистото растително масло, е 
необходимо да се адаптира запалителната и горивна система 
на дизеловия двигател към свойствата му. за нуждите на земе-
делието от няколко години се произвеждат двигатели, които 
могат да оперират с натурално чисто растително масло (напр. 
John Deere, Fendth, Deutz). В повечето случай обаче, двигате-
лите с вътрешно горене трябва да бъдат конвертирани, за да 
могат да оперират с това гориво. 

В процеса на конвертиране на двигателите адаптациите 
могат да бъдат направени на тръбопроводите за гориво, го-
ривните камери и горивните дюзи (инжекторите). Всяка кон-
цепция има специфика, свързана с характеристиките на от-
делните двигатели и концепцията на конверсия. Отделните 
детайли по конверсията сами по себе си често са предмет на 
търговска тайна. Най-общо има два типа на конверсия: систе-
ма с един резервоар и система с два резервоара.
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Използване на смес от чисто растително масло 
и дизел 

Има няколко изследвания от началото на 80–те години вър-
ху използването на смес от чисто растително масло и дизел 
като гориво. Краткотрайните тестове с тези горивни смеси 
бяха почти винаги успешни. Дълготрайните тестове обаче, по-
казаха повреди в двигателите поради запушване и карбониза-
ция. Това главно се получаваше, когато процентът на чистото 
растително омасло в сместа надвишава 20%. 3

Около една трета от консумацията на енегрия в ЕС-27 се 
регистрира в транспортния сектор и делът на биогоривата 
през 2009 г. е 12 Мtoe (4%), което е значително по-ниско от 
заложената цел от 18 Mtoe. Чистото растително масло е око-
ло 0,9% от транспортните горива, използвани през 2009 г. или 
около 120 000 т. Само в Германия за периода от 2005 – 2007 г. 
са произведени около 300 000 тона. Използвани са предимно в 
земеделието и горското стопанство. 

Eвропейската комисия е натоварена с изготвяне на доклад 
за напредъка при използването на възобновяеми енергийни 
ресурси и достигане на целите в Стратегията Европа 2020. 
След излизане на Директива 2003/30/ СЕ първото предизвика-
телство пред страните, членки беше регулирането на таксите 
и налозите на биогоривата. Европейският парламнт в своя ре-
золюция от 18 юни 1998 г. се обяви за увеличаване делът на би-
огоривата през първите 5 години посредством мерки, включ-
ващи освобождоване от данъци и такси, финансово подпома-
гане насочено към преработвателната индустия и установя-
ване на допълнителна квота за производство на биогорива за 
петролните компании. Чл. 16 от Директива 2003/96/ЕС дава 
възможност на на страните-членки да прилагат мерки за ос-

3 Krammer, K., 2000. Opportunities for using pure plant oil as a fuel in engines.
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вобождаване или намаляване на данъците и таксите на енер-
гийни продукти, посочени в чл.2 от същата Директива, напр. 
чисто растително масло, биодизел и др. смесени с минерални 
горива и предназначени за дизеловите двигатели. Според Чл. 
16 обаче тези мерки трябва да са ограничени във времето и не 
могат да се прилагат повече от 6 последователни години. Този 
период трябва да бъде подновен. 

След няколко години (2011) в доклада на Европейския 
парламент и Съвета, анализите на Европейската комисия по-
казват, че по-висок дял на бигоривата се отчитат в страни, къ-
дето задълженията за смесване на минералните горива с би-
огорива са обвързани с мерки за подпомагане на развитието 
или данъчни облекчения (Германия, Словакия, Франция). В 
момента в 19 страни, членки съществуват такива задължения. 
В случайте където смесването не е задължително, има нужда 
от допълнителни данъчни преференции с оглед достигане на 
целите относно дела на биогоривата на пазара 4.

Европейски стандарт за качество на чистото расти-
телно масло

Основата на споразумението на Европейската организа-
ция по стандартизация и норми (CEN)-WS 56 – е проектът за 
ІІ-ро поколение чисто растително масло, което да се използва 
като гориво и се подкрепя от ЕС. Производителите на селско-
стопански машини като John Deerе и други тестват съвмести-
мостта на двигателите с различини типове растително масло 
като рапично, слънчогледово, масло от царевични кълнове и 
др., прилагайки различни стандарти за емисиите на отработе-
ните газове – TIER 3a, TIER 3b, TIER 4. 

Необходимостта от въвеждане на европейски норми про-
изтича от необходимостта за гарантиране на производителите 

4 Martens, R., El. Antonini, L. Todorova, 2012, Rure plant oil as fuel, Ger-
many-Bulgaria, pp. 9-12.
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на селскостопански машини в световен мащаб, чиито машини 
са разработени на базата и на други типове масло, освен ра-
пичното, което се използва в Германия. Изследванията, про-
ведени от John Deerе и Университета в Рощок, Германия по-
казаха негативния ефект на високото съдържание на фосфор 
и алкални елементи в растителното масло върху модерните 
системи за третиране на изгорелите газове. На базата на ре-
зултатите от DIN 51605 и DIN V 51605 за рапичното масло, два 
качествени стандарта за различните растителни масла са раз-
работени на европейско ниво – DIN SPEC 51 623 за останалите 
растителни масла и EN 14214 – за биодизел. Първият стандарт 
за качество е с по-ниски изисквания и е предназаначен за по-
старите двигатели без система за третиране на изгорелите га-
зове. Вторият стандарт за качество е насочен към поставяне 
на граници за съдържанието на фосфор и алкални елементи 
в растителните масла – до 0,3 мг/кг за елементите фосфор, и 
до 1 мг/кг за калций и магнезий. Разработена е и нова класи-
фикация за ниска температура на растителните масла при за-
палване на двигателя. В допълнение, използването на добавки 
(напр. за стабилизиране на масло в процеса на съхранение) са 
обект на проучване, тъй като особено при вносното олио, кое-
то е съхранявано и транспортирано по-дълго време, качество-
то може да бъде силно влошено. При формулирането на спе-
цификациите е необходимо да бъда обърнато специално вни-
мание на децентрализираните предприятия за производство 
на олио, които също трябва да са в състояние да произвеждат 
олио според изискванията 5,6.

В България се произвежда около 1,5 млн. тона слънчоглед 
и рапица. През 2010 площта на рапицата е удвоена. за 2011 г. 

5 Martens, R., El. Antonini, L. Todorova, 2012, Rure plant oil as fuel, Ger-
many-Bulgaria, pp. 26.

6 WHITE PAPER ON INTERNATIONALLY COMPATIBLE BIOFUEL 
STANDARDS, 2007.
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са засети 2,1 млн. дка, но голяма част от тях са унищожени от 
сушата. Вътрешната консумация на чисто растително масло 
за хранителни цели възлиза на около 130 000 т. Около 20 000 
т се използва за нуждите на индустрията. Тези количества се 
произвеждат от около 400-450 000 т семе, а останалото се из-
нася под различна форма. Основен клиент е Турция, с 35-40% 
от износа.

задължителното смесване на минералните горива с био-
горива е единствената преференция за стимулиране произ-
водството и употребата на биогорива в транспорта. Изгра-
деният в България капацитет за производство на биогорива 
не се използва пълноценно, поради минималната подкрепа 
от държавата за стимулиране на този сектор. България изна-
ся чисто растително масло, биодизел и семе от маслодайни 
култури. Например заводът за биодизел в Сливо поле (област 
Русе) построи втори свой завод в Австрия. В България този 
завод разшири производството си на растително масло и то се 
транспортира по река Дунав до Австрия, където в дъщерния 
завод се преработва до биодизел. Гр. Сливо поле се намира в 
непосредствена близост до р. Дунав 7.

Заключение

Предвид факта, че природните залежи са почти изразход-
вани, а потреблението на гориво нараства, както и увеличени-
ето на вредните емисии от конвенционалното гориво, е нуж-
но да се популяризира и увеличи употребата на биогорива. В 
България не се предлага официално за закупуване на чистото 
растително масло, докато в редица европейски страни се при-
лага само по себе си като биогориво. То е един от най-евтните 

7 Якимов, Д., 2012. Чисто растително масло (PVO) – переспективна су-
ровина за осигуряване на два вида биогорива, с. 2.
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алтернативи за биогориво. Вторичните продукти при добива-
нето му – експелер и шрот – са ценен белтъчен източник като 
фураж. 

От съществено значение за увеличаване на използването 
на чистото растително масло е неговото популяризиране с цел 
представяне на неговите европейски стандарти и методите на 
влагане, без да има негативно влияние върху двигателя. В на-
стоящата статия са представени основните акценти за тенде-
ниите за все по-широкото му използване в нашата страна и 
най-вече от земеделските стопани.
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ОТГлЕждАНЕ НА КАлИФОРНИЙСКИ 
ТОРЕН ЧЕРвЕЙ И ЗНАЧЕНИЕТО  

НА бИОХуМОСА

Симон Николаев Колев
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  

студент ІІІ курс „Предприемачество в социалната сфера“

Червеният калифорнийски червей е твърде интересен ор-
ганизъм по отношение на възможностите си за изхранване. 
Той е почти всеяден спрямо всичко, което може да се нарече 
„органични отпадъци“. Достатъчно е тези отпадъци да са пре-
търпели известен ферментационен процес, тоест да са преки-
пели и да са се разложили.

Ето какво може да послужи за храна на червеите: обор-
ски тор – фекалии от домашни животни, хранителни кух-
ненски отпадъци, органични отпадъци от хранително вку-
совата промишленост, слама, сено, листа, хартия, различни 
видове картон, отпадъци от канализациите. Всичко това е 
потенциална храна, но за  Червените калифорнийски чер-
веи  най-подходящ е оборският тор, предимно конският и 
говеждият. От друга страна оборският тор е и най-лесен за 
снабдяване, транспортиране и съхранение. Той е и сравни-
телно по-евтин. Друго негово преимущество е, че може да се 
използва и за постеля на леглата, в зависимост от времето за 
ферментация,  и за изхранването на червеите. Не случайно в 
планирането на бъдеща ферма трябва да се предвиди има ли 
възможност за постоянно доставяне на тор, място за съхра-
нението му.
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Най-качествено червеите се отглеждат при нормален дне-
вен режим на осветление: 12 часа светлина и 12 часа тъмнина, 
тъй като това е естествен за тях биологичен ритъм, при който 
не страдат от изсушаване и гладуване.

Трябва да се знае, че Червените калифорнийски червеи са 
изключително чувствителни към киселинността не само на 
средата, в която живеят, а и към киселинността на храната. 
Оборският тор е с ниски стойности на рН. Течният тор, свин-
ският тор и утайките от канализацията могат да имат рН над 
11. Червеите се чувстват най-добре при рН = 7 и в по-алкална 
среда, но понасят тесния диапазон от 6,5 до 7,5 рН. Измерване-
то на рН е най-добре да се осъществява с пехаметър (най-до-
бре дигитален). При липса на пехаметър,може да се използва 
лакмусов индикатор, като лакмусът се поставя върху влажен 
тор, притиска се добре и се изчакват 30 секунди, изважда се и 
се изчаква още 30 секунди с цел изравняване на цвета. Тогава 
се сравнява с цвета на скалата. Високата киселинност може да 
се намали, като се добави калциев карбонат (стопанска креда), 
а повишената алкалност – чрез измиване на материала и обил-
ното поливане или добавяне на компост от листа или някакви 
кисели хранителни продукти.

Друг важен момент за храненето на червеите е оптимална-
та влажност от 82,5 %. (приемливи са 80%) на храната. В лег-
лата с оборски тор обичайната влажността е 75 % (ако торът 
е съхраняван правилно) и затова трябва да се   правят редки 
поливки. Водата спомага за дишането на червеите, но оме-
котява и храната, която те смучат. Недопустимо е обаче да се 
превишава влажността, защото това води до задушаване на 
червеите, тъй като те остават без въздух. Леглата трябва да се 
изработват от материали, които не допускат заблатяване. Чес-
тотата на поливките трябва да се съобрази с климатичните 
условия. Естествено в топлите райони и при високи темпера-
тури поливките трябва да са по-начесто, а при по-ниски тем-
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ператури – по-редки. Най-точно измерване на влажността в 
леглата се прави с влагомер (хигрометър).

Важно е да се помни и фактът, че за разлика от другите 
червеи, Червените калифорнийски червеине изпада летарги-
чен сън зимно време, освен ако температурите не са изклю-
чително ниски. Червеите се хранят и продължават умерено 
да се размножават. Като се има предвид, че минималната тем-
пература, която червеите понасят, е 1°С, а са много активни 
при 15 – 20°С, при по-ниски температури червеите трябва да 
бъдат защитени със значително по-висок слой храна – 40 – 
50 см оборски тор. Под 0°С червеите умират, оцеляват само 
коконите. Максималната температура за червеите е 35°С, но 
при високи температурни стойности леглото трябва да се раз-
хлажда чрез пръскане с вода, за да могат червеите да се хранят 
и живеят пълноценно.

Газовете са другият важен проблем при изхранването на 
червеите. При хранене с пресен тор без достатъчно слама се 
предизвиква по-високото съдържание на амоняк. Метан се 
отделя, ако леглото е прекалено влажно.  Въглеродният диок-
сид е последица от дишането на червеите и микроорганизми-
те в леглото. Леглото трябва да се проветрява, ако се установи, 
че в него е задушно. В противен случай червеите губят цвета 
си, бързо отслабват, залиняват и загиват. Кислородът е важен 
за тях, макар че са пригодени да живеят при по-ниската му 
концентрация в леглото. Когато червеите се задържат дълго в 
горните слоеве на постелята, винаги трябва да се има предвид, 
че може би изпитват недостиг на кислород и леглото е мно-
го задушно за тях, тъй като те дишат с кожата си. Приток на 
кислород се осигурява чрез разравяне на горния пласт тор и 
дренаж на долния пласт, като се спазват параметрите 10-15 см.

Биторът (Биохумусът) е органичен материал, получен в 
резултат на храненето на червените калифорнийски червеи 
(Lumbricus rubellus u Eisenia foetida) с органични остатъци и 
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пълното им превръщане в червееви фекалии. Той не е само 
една добра хранителна среда за вашите растения.

В него освен всички нужни за растенията хранителни ве-
щества, хуминови киселини, хормони, витамини се съдържат 
и милиарди полезни микроорганизми, които предпазват рас-
тенията от много болести.

Биоторът (Биохумусът) е приложим във всички области на 
растениевъдството. Биохумуса наричан още лумбрикомпост е 
следствие от жижнената дейност на червения калифорнийски 
червей.След като преминат презорганизма на червея,тези су-
ровини се променят изключително благоприятно и резултата 
е продукт с голямо съдържание на хумус. Голямото количе-
ство на фосфор, калий, калций, магнезий и азот, които той 
съдържа го прави изключително полезен за вашите растения.
Основна ценност на Биохумуса  преставляват ХУМИНОВИ-
ТЕ КИСЕЛИНИ, които са основния резерв на хранителни ве-
щества в почвата,участват в образуванета на водоустойчеви 
агрегати и подобряват водно-въздушния режим на почвата.

Лумбрикофермите се изграждат върху леко наклонени от-
цедливи терени с цел създаване на аеробни условия в лехи-
те с червеите. Червеите се отглеждат в легла. Няколко легла, 
разположени едно до друго, образуват леха. Широчината на 
леглото (съответно на лехата) е до 1 м., а дължината на леглото 
е два метра. Дължината на лехата зависи от броя на леглата и 
обикновено тя е 10 метра.При оформянето на леглата почвата 
на това място трябва да се натъпче. След това на разстояние 
от 500 мм се поставят колчета с големина 600 мм, от които 
250 мм се набиват в почвата, така че над почвата колчетата 
да са с дължина 350 мм. По ръба на колчетата се поставя тел, 
опасваща дължината на лехата. Телта служи за опора на най-
лона, който се поставя в оформената леха. Найлонът е с ши-
рина 1800 мм, така че в лехата остава 1000 мм, да е по 350 мм 
от двете страни. Останалата част се прехвърля през колчетата 
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и тела. По този начин лехата добива вид на корито, на което 
се поставя леглото с червеи. Найлоновата материя трябва да 
бъде водопропускаща, (плътни плетени нишки или друг пер-
фориран вид).

Преди поставяне на леглата, в самата леха се поставя ор-
ганичен тор, който ще се преработва в слой от 50 мм дебели-
на. Над този слой с органична материя (оборски тор и др.) се 
поставят червеите, а над него се полага нов слой от органична 
материя с дебелина до 150 мм. С това е формирано леглото и 
след това на всеки 15 дни върху леглото се поставя 23-30 кг. 
органичен тор, защото всеки нов слой от органичен тор се 
преработва от червеите за 15 дни.

Суровина

Като суровина може да послужат различни органични ма-
терии, отпадъчни продукти от кухни, утайки от колекторни 
системи и др. Основното изискване е органичната материя да 
е ферментирала, защото в противен случай това ще доведе до 
повишаване на температурата в леглото, с което ще се унищо-
жат червеите или те временно ще избягат вън от лехите. Въз-
можно е червеите да бъдат натровени чрез отделяне на голямо 
количество амоняк, ако се използва неферментирал оборски 
тор като храна. Поради тази причина торът трябва да е фер-
ментирал, в период 2-4 месеца. Ферментирането на тора се из-
вършва на камарите за съхранение.

Екологични условия

При отглеждане на калифорнийски червеи трябва да бъ-
дат поддържани определени условия за развитие, от които по-
важни са: температурата, светлината, храната, реакцията на 
средата и др.
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1. Температура.
Еднозначен фактор. Най-добрата температура за разви-

тие и активност на червеите е 20-25 градуса Целзий. Критична 
за червеите е високата температура над 33 градуса, при която 
червеите умират. През зимния период червеите в леглата се 
защитават от ниските температури с полагане на дебел слой 
от оборски тор (400-500 мм), или чрез покриване на леглата с 
найлон и при това след предходно положен слой от оборски 
тор с дебелина от 250 мм или друг вид органична материя.

2. Влажност.
Много е важно в органичния тор, който служи като храна, 

да се обезпечи влажност. Като най-оптималната влажност за 
активност на червите е 65-70 %. Ако органичната материя из-
съхне, то тогава те напускат леглото и преминават в почвата, 
при което трайно се загубват от лехите. Тъкмо затова леглата 
се навлажняват на всеки 3 дни с количество необходимо за по-
държане на необходимата влажност.

3. Светлина.
Светлината е вредна за червеите, особено ултравиолето-

вите лъчи. затова червеите не трябват да се оставят на директ-
на слънчева светлина.

4. Реакция на средата.
Органичната материя, която служи за храна на червеите, 

трябва да има неутрална реакция. Когато реакцията е кисела, 
червеите напускат леглото, или пък ако не могат да го напус-
нат, умират. Поддържането на „рН“ се извършва с помощта на 
калциев карбонат или по-рядко чрез промиване на органич-
ната материя 2-3 дни преди да се използва като храна. Проми-
ването може да лиши материята от някои важни елементи или 
съединения, с което ще се намали качеството на получения 
продукт – биотор (лумбрикал).

за измерване на „рН“ и температурата производителят 
трябва да разполага с инструменти по всяко време.
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Разделяне на леглата

След 3 месеца от поставяне на леглото с калифорнийски 
червеи, титорът (броят) на червеите е двойно по-голяма. за 3 
месеца червеите създават едно ново поколение. Какво предста-
влява 1 легло? Едно легло представлява площ от 2 кв.м, в коя-
то има 100 000 единици, трябва да има 60 000 единици големи 
червени червеи + 20 000 бели червейчета, излезли от коконата 
+ 20 000 кокони, в които има яйца, от тях се излюпват младите 
червейчета. Ако това се има предвид, тогава за 3 месеца трябва 
да се очаква още едно ново поколение, така че в едно легло за 3 
месеца ще има 200 000 единици. Толкова голям брой единици 
на толкова малка площ от 2 кв. м. не могат да живеят. за това се 
налага разделяне на леглата така, че от 1 легло се правят 2. Раз-
делянето се прави по следни начин – първо леглото с червеи 
се нахранва с органичен тор, като се поставя слой от 50 мм де-
белина. за около 2 дни червеите от долния слой преминават в 
свежия нов слой. Тогава с вила се взема 1 кв. м. от леглото (това 
от свежия тор с дебелина 50 мм), и се пренася в новооформи-
раното легло от 2 кв. м., в което вече има нова органична мате-
рия с дебелина 50 мм, върху която се слагат червеите, които се 
разделят. В старото легло останалият 1 кв. м. се преразпределя 
на цялата повърхност от 2 кв.м. и се оставя също 2 дни, за да 
преминат още червеи от долния слой. След други 2 дни слоят 
от 2 кв. м. се разделя отново на 2 половини, като едната се пре-
нася в леглото, което е формирано при първото разделяне. По 
този начин от 1 легло се формират 2 нови легла.

Разделяне на биотора и червеите

След 9 месеца, а най-добре след 12 месеца, е необходимо да 
се извади биотора от леглата с червеите, а ако са формирани дос-
татъчно легла с калифорнийски червеи, се разделят и червеите.
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Схематично представяне на легло:
Използване на червеите
1. за производство на протеиново брашно – калифорний-

ските червеи се използват за производството на протеиново 
брашно като добавка в храната на: рибите, говедата, свинете, 
кравите, кокошките, овцете и др.животни. Тези протеини са 
богати с есенциални аминокиселини, които в последно време 
са все по-дефицитни.

2. Като стръв за риба.
3. за храна в живо състояние на: риби, кокошки, свине.
4. Като материал за създаване на нови ферми за преработ-

ка на органични отпадъци.
Обсъждане на ползите от Биохумуса трябва да започне с 

наблюдение върху земеделски практики и  подходи към поч-
вата и растенията. Има две основни форми на земеделие, хи-
мични и биологични.

В конвенционалното земеделие има   акцент върху подо-
бряването на плодородието на почвата и добивите на култу-
рите чрез химически и синтетични торове и пестициди. Син-
тетични торове първоначално предизвикват добър растежа 
на културите, но тяхната продължителна употреба в крайна 
сметка изчерпва почвата и вреди на  здравето на растенията. 
Това е така, защото те не правят нищо за увеличаване на здра-
вето на растенията, постепенно това ги прави по-податливи 
на атаки вредители и болести.

Използването на пестициди  в конвенционалното земеде-
лие цели  ликвидирането на вредители, които иначе биха на-
несли щети на   раститеният. за съжаление, пестициди също 
убиват полезните организми, които държат вредителите и бо-
лестите в шах, така че на макро равнище това довежда до нови 
проблеми. И накрая, пестицидите са токсични за животните 
и хората, които са изложени на тях чрез третираните храните, 
вода, почва и въздух.
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Основата на органичнто земеделие е поддържането на 
здравето на почвата и околната среда.

Биохумусът  увеличава плодородието на почвата, подо-
бравя количеството на задържанта влага, биохумусът мини-
мизира ветрова и водна ерозия. Температурата на почвата е 
модерирана, което прави растенията по-малко чувствителни  
на жега или студ. 

Биохумусът  освобождава бавно хранителни вещества, 
което им позволява да останат в почвата за период до пет го-
дини. Химически торове може да съдържа повече азот, фос-
фор и калий, но биохумусът позволява на тези и други храни-
телни вещества да бъдат усвоени от корените на растенията. 
Бавното освобождаване на хранителни вещества   също така 
означава, че няма опасност от прекалено наторяване на  рас-
тенията.

Биохумусът увеличава микробно действие в почвата. Това 
създава стабилна екосистема за полезни насекоми, птици и 
други организми, което държи в шах вредители и стимулира 
защитните сили на растенията срещу болестта. здравите рас-
тения от своя страна  имат много по-малка нужда  от торове и 
пестициди. По-малкото торове и пестициди представляват по-
малка опасност за хората и животните, които са изложени на 
токсичните остатъци чрез храната, водата, почвата и въздух.
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