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ПРИВЕТСТВИЕ НА РЕКТОРА
Доц. д-р Цветан Коцев
Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание първият брой на студентското академично списание на Европейски колеж по икономика и управление - Наука и
Бизнес.
Във връзка с повишените изисквания към резултатите от основните продукти на Европейски колеж, качеството на преподавателския, студентски
и научноизследователски труд, както и необходимостта от по-пълна и завършена форма на комуникиране на тези резултати, Ректорският съвет на
Европейски колеж реши да организира ново студентско издание - онлайн
списание - в което да намират публичност студентските научно-практически резултати постигнати в течение и като резултат от обучението и опита
натрупан в Европейски колеж. Списанието ще се казва Наука и Бизнес, като
обобщение на осъществената връзка между теоретичното познание и учебни казуси от преподавателската работа в Европейски колеж от една страна,
и реалният стопански живот - икономика, управление, маркетинг, бизнес,
предприемачество, финанси и счетоводство, администрация, туризъм, проекти, социокултурни дейности, и други. Предимство ще имат авторски разработки (възможно съавторство преподавател-студент), които изследват
актуални проблеми, разгледани през използвана подходяща методология,
достигат до аргументирани изводи и/или изразяват управленска позиция
по предмета на изследване.
Списанието ще излиза 2 пъти годишно, на новата уеб-страница на Европейски колеж, и в началото ще бъде редактирано от Ректорския съвет.
Списанието събира авторски материали целогодишно на адрес:
scienceandbusiness@ecem.org. Материалите следва да отговарят на основни изисквания към студентска публикация, да са преминали основна
езикова и теоретична редакция, да съдържат името/имената на студентитеавтори, да бъдат в микрософт уърд формат. Като приложения могат да се
изпращат схеми, таблици, изображения или снимков материал.
Наука и Бизнес предоставя възможност за оповестяване на информация и
отчет на инициативи на Студентският съвет на Европейски колеж по икономика и управление.

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ В ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ:
ИСТОРИЯ, ЦЕЛ, МИСИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ:
ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ,
ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНА
ДЕЙНОСТ, КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР И СРЕЩИ С
РАБОТОДАТЕЛИ, КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ

Наука и Бизнес включва и бюлетин на най-значимите прояви в рамките на
Европейски колеж по икономика и управление: проведени научни и обществени събития, представяне на гост-лектори, международни дейности,
срещи с работодатели, партньорски инициативи, кариерно развитие, клуб
на завършилите и други.
						Ректорски съвет
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В производството на хладилници и фризери са специализирани четири завода от фирмената група ЛИБХЕР:

ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ ОКСЕНХАУЗЕН ГМБХ в Оксенхаузен (Германия);
ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ ЛИЕНЦ ГМБХ в Лиенц (Австрия);
ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД в Пловдив (България);
ЛИБХЕР – УРЕДИ КЛУАНГ СДН БХД в Клуанг (Малайзия).

МИСИЯ
През десетилетията Либхер – Хаусгерете се отличава с растяща

Либхер означава: „При тях да се върне

и утвърдена култура на семейна фирма. Една ясна визия и мисия

клиентът, а не уредът”. Желанието на ме-

формират основата за тяхното поведение и на техните действия

ниджърите на компанията е да постигнат

във фирмата. Като важен фактор за траен успех те се ангажират с

дългосрочно партньорско сътрудничество

качеството във всички процеси и области. Идеята за опазване на

с доставчиците при възможно най-доброто

околната среда е заложена в съзнанието им, да се интегрира във

съотношение цена – услуга. Чрез интензив-

всички процеси и да бъде взета под внимание при всички решения

на открита комуникация те намират най-

в рамките на икономическите възможности. Предотвратяването

добрите технически решения и гарантират

Създател на компанията Либхер Хаусгерете е д-р Ханс Либхер, който започ-

на инциденти на работното място е важно за тях, поради което са

навременната доставка на частите.

ва бизнеса си като разширява продуктовата гама в областта на строителни-

предприели многобройни превантивни мерки осигуряващи безо-

те съоръжения, а през 1954 г. с производството на хладилни и замразител-

пасни условия на труд. Те създават работна среда, в която техните

ни уреди навлиза в изцяло нова индустрия. Със сигурност, в този период,

служители работят продуктивно и с удоволствие за достигане на

не всички са виждали успех в това начинание. Разбираемо – когато се знае,

общите им цели. Тяхната визия и мисия отразяват корпоративната и

че тогава доминират много известни марки. В рамките на няколко години,

социалната отговорност на една глобална компания. Спазването на

обаче, Либхер преминава от един неизвестен начинаещ в областта на ох-

задължителните водещи принципи, извлечени от целостта на тях-

лаждащите и замразителните уреди във водещата група на европейските

ната система за управление, са основа и при сътрудничеството им

производители. Важна предпоставка от самото началото за този успех са

с техните клиенти и доставчици.

високото качество на продуктите, ориентацията към клиента и една добре

ЦЕЛИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ

АНА ЛИЗ НА
УПРАВЛЕНСКАТА
ДЕЙНОС Т НА

ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ
МАРИЦА ЕООД
Костадин Маджаров, Георги Джигров, Александър Начев

функционираща организация на продажбите. И до днес компанията разчита на силното партньорство в търговската мрежа, на която Либхер като

очакванията на партньорите на компанията. Основният приоритет

разяващи уреди за бита и промишлеността.

на компанията е целта „първи избор” за техните клиенти. Поради

Понастоящем компанията се ръководи от потомците на инж. д-р Ханс Либхер – г-жа Изолде Либхер и д-р Вили Либхер. Днес и техните деца са интегрирани в оперативния бизнес. Годишното производство на повече от
два милиона уреда подчертава не само ефективността на компанията, но
и важната позиция, че Либхер се нарежда сред водещите производители
в бранша. Междувременно се разбира почти от само себе си, че Либхер с
всяка измината година, посредством сочената за пример развойна дейност
на продукта, определя техническия напредък в целия отрасъл.

2

на Либхер – Хаусгерете са насочени към пълното изпълнение на

силен и атрактивен производител предлага пълна гама от хладилни и зам-

тази причина тяхна цел е да реагират гъвкаво на изискванията на
клиентите им, за да се утвърдят трайно като предпочитан партньор
за търговците на дребно и индустриалните им клиенти. Техните
уреди се характеризират с нови, екологично безопасни технологии, елегантен дизайн и висок стандарт на качеството. маркетингът
представя една концепция на фирмено управление, ориентирана
към пазара, при която пазарните цели, стратегии и мерки са така
подбрани, че да е възможно диференциране от конкуренцията и трайно обвързване на клиентите към марката. Качеството за
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАЗВОЙНА ДЕЙНОС Т

Системата за управление на околната среда (основа: ИСО 14001) отговаря на системата за управление на качеството

Разработването на нови продукти в Либхер – Хаусгерете и необходимите производствени, монтажни и логистични

(ИСО 9001). В Либхер – Хаусгерете има изградено звено, посредством което се полагат грижи за опазване на околна-

процеси става посредством структуриран и всеобхватен процес на развойна дейност, чиито отделни етапи се раз-

та среда. Компанията има ясна политика по опазване на околната среда, ясно дефинирани и следвани екологични

граничават чрез „ключови стъпки”.

цели, мерки за постигането на целите. Упълномощено лице от ръководството на разглежданата организация управлява това звено и периодично инициира вътрешни и външни одити.

К ЛИЕНТИ
От първостепенно значение за мениджмънта на компанията е интегрирането на
нуждите на клиентите в съответните процеси. Той постига това чрез персоналните
им взаимодействия с клиентите, от една
страна, и чрез професионалното им боравене с цялата информация за клиента, от
друга.
В Либхер – Хаусгерете се полагат грижи в
ясното определяне на специфичните исквания на клиентите. За тази цел входящи-

С ТРАТЕГИЯ
Съвременните пазари в областите охлаждане и замразяване се характеризират с факта, че предлагането е по-голямо от търсенето.
В такива пазари вече не е доминираща предлагащата страна, а потребителят. Поради свръхпредлагането потребителите разполагат
с възможност да избират най-добрия продукт от своя гледна точка.
Маркетинговата концепция на Либхер – Хаусгерете е концепция на
пазарно-ориентирано корпоративно управление, при която маркетинговите цели, стратегии и дейности са така определени, че в
очите на търсещия да се създаде предложение за уникална продажба – USP (unique selling proposition ) и предложение за емоционална продажба – ESP (emotional selling proposition ).

КОМУНИКАЦИИ
Готовността за покупка Либхер гарантира с познаването и развитието на марката. В тази посока компанията развива маркетингова-

4

те запитвания се насочват към съответните
търговски области (търговия, промишленост, OEM), където те систематично се обработват. Изпълнението на поръчката в
съответните заводи извършват с помощта
на вътрешни поръчки. При установени несъответствия, като например забавяне на
сроковете, специален отдел е ангажиран
с информиране на клиентите по подходящия начин. Тази организираност създава
доверие и насърчава сътрудничеството. С
помощта на определени измерими показатели се проследяват клиентските проекти
и извършват причинно следствени анализи в цялата организация.

1
2
3
4

ДЕФИНИРАНЕ

ПЛАНИРАНЕ
РАЗВОЙНА ДЕЙНОС Т
РЕА ЛИЗАЦИЯ
КОНТРОЛИРАНЕ

Последователното спазване на етапите на процеса на
регулиране има за цел да намали разходите при серийно производство, да осигури спазването на сроковете
и да поддържа високо качество на уредите при серийно производство. Същевременно с това, се гарантира и
спазването на законовите изисквания (например RoHS)
и вземането под внимание на екологичните аспекти.
Работата по проектите от развойна дейност се извършва от екипи, ръководени от квалифицирани проект-координатори. Всички засегнати участъци, като
например производство, снабдяване, управление на
качество, следпродажбен сервиз и др., се интегрират
своевременно в процеса на развитие. По този начин се
реализират производствено-ориентирани и оформени удобни за клиента уреди. И преди всичко води до
избягване на грешки от самото начало.

ОРГАНИЗАЦИОННА С ТРУК Т УРА
НА УПРАВЛЕНИЕ

Представителят на Висшето ръководство за всички аспекти от системата за управление, свързани с качеството на ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ ГМБХ, е членът на Управителния съвет Господин Ю. Гилен. Той, съвместно с общия
отговорник за управление на качеството Господин К.
Кротнев, трябва да гарантират, че:
• процесите, необходими за системата за управление на качеството са внедрени, реализирани и се
поддържат;
• ще се докладва на Висшето ръководство за ефективността на системата за управление на качеството и необходимостта й от усъвършенстване;

та си стратегия и комуникационна политика, като ги специфицира

• ще се насърчава съзнанието за удовлетворяване

за различните целеви групи. Целеви действия, насочени към меж-

изискванията на клиентите на цялата организация

дународния пазар, оказват въздействието в комуникацията B2B и

• ще са изпълнени и постоянно ще се спазват изис-

B2C. Винаги в контекста на лидерството в областта на иновациите,

кванията на стандарта ИСО 9001:2008 в неговата

качеството и дизайна за повече радост в свежестта.

цялост и без изключения в отделните клонове.
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ПРОЦЕС НА
ПОСТОЯННИ
ПОДОБРЕНИЯ
В съответствие с основния принцип на постоянни подобрения KAIZEN (KAI = промяна ZEN = към по-добро),
разглежданата компания осъществява дейности по
откриване и елиминиране на ненужни разходи, с цел
концентриране върху формирането на стойността.
Управлението на тези дейности цели не да се премахнат симптомите, а за да намерят причините за загубите
и щетите. За да се открият тези загуби, се осъществява
измерване на процесите в количествено отношение
чрез точни показатели. По този начин става възможно
въведените мерки периодично да се проверяват за
тяхната ефективност. Освен това, чрез допълнителни

За всички аспекти от системата за управление, свързани с околната среда, пряко ангажиран е Господин Х. Бауер,
член на Управителния съвет. Той работи в сътрудничество с местните лица за контакти за управление на околната
среда:

Kaizen, съответно KVP (процес на постоянни подобрения), означава „не само подобрениe на продукта, а

негативно влияние върху репутацията си или неговото
професионално развитие, да ги дефинира и реши. Това

г-жа А. Ангелова

г-н В. Чиа

(общ координатор)

Организацията управлява промените по административен път. Открояват се следните три етапа:

Прилагане на дефинираната промяна в
малък диапазон (отдел, проект и т.н.)
с цел тестване устойчивостта на

1
6

промяната и обратна информация.
Възникване на необходимостта
от дадена промяна

3

2

Прилагане на промяната в
предварително предвидения мащаб.

и обвързването им с компанията.
—— Привличане на качествени служители - достатъчно
е един, но да е правилният и най-добрият.
—— Имиджът е свързан и с продажбите.

ВЪНШНИ

да умее да идентифицира проблемите си и без страх от

г-н С. Бранд

—— Ранно идентифициране на потенциални служители

СКА МАРКА

Kaizen в Либхер – Хаусгерете всеки служител трябва

г-н Т. Хайслер

работодател.

стимулирани към постоянно подобрение на процесите.

натото развитие на всеки работник/сътрудник”. Чрез

Либхер – Уреди
Клуанг СДН БХД

—— Позициониране на компанията като предпочитан

II. ДЕЙНОСТИ ПРИ НАЛАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛ-

служването на клиента, включително и до непрекъс-

Либхер – Хаусгерете
Марица ЕООД

I. ЦЕЛИ:

дение на продукта и т.н. Сътрудниците в компанията са

идеите през готовата продукция, до маркетинга и об-

Либхер – Хаусгерете
Лиенц ГМБХ

РАБОТОДАТЕЛСКА
МАРКА

инициативи, като например идея на сътрудника, наблю-

цялостно подобрение в технологичните процеси - от

Либхер – Хаусгерете
Оксенхаузен ГМБХ

Наука и Бизнес 1/2014

насърчава колектива да мисли постоянно за подобрението на работните им места и тяхната среда.

—— участие във форуми, трудови борси, дни на кариерата и стажовете;
—— провеждане на срещи със студенти, ученици - периодични посещения на кариерни центрове, презентиране на фирмата, разговори с потенциални кандидати-абсолвенти;
—— среща с деца от домове за сираци - посещения, дарения;
—— подпомагане на болници, детски заведения, други
държавни институции;
—— периодични посещения в завода, организиране на
практики, стажове, дипломни работи;
—— организиране на практики, стажове от средни учи-

Важните за околната среда подобрения се интегрират

лища;

в процеса на реформи посредством залагане в програ-

—— организиране на практики, стажове от висши училища;

мата за околна среда, например. Тази практика води до

—— организиране на дипломни работи за студенти от

промяна в мирогледа, което провокира комплексно

специалности представляващи интерес за фирмата;

мислене към постоянно подобрение.

—— организиране на курсови работи за студенти от специалности представляващи интерес за фирмата;
—— стипендиантска програма за студенти от специалности представляващи интерес за фирмата;
—— Active Green - ежегодни доброволчески акции за почистване на природата от замърсяване.
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чават на работни места при които нямат преки дисци-

—— Осигуряване на добри социални условия – осигу-

плинарни отношения.

ряване на здравословни и безопасни условия на труд,
отговорност по опазване на околната среда – спестя-

Системата за вътрешна комуникация и обратна връзка

ване на електроенергия, разделно хвърляне на отпа-

в Либхер – Хаусгерете Марица ЕООД се осъществява

дъци, използване на материали, незамърсяващи окол-

чрез:

ната среда и др., спазване на законовите разпоредби,

• идея на сътрудника;

помещения за почивка, осигурен транспорт или фи-

• интранет;

нансови средства за пътуване, редовна актуализация

• с месечните фишове за работна заплата;

на заплатите, професионална помощ от медицински

• инфотабла;

сестри, осигурено безплатно работно облекло и ЛПС,

• вътрешно фирмено списание;

обслужване от Служба по трудова медицина, стол с

• разговори с преките ръководители;

поевтинена храна, ваучери за храна, карти за отстъп-

• оценка (поощрения, наказания, пр.на работната заплата);

ки в търговски вериги, премии по различни случаи,

• разговори с представители на УЧР;

финансови средства за празненства, организиране на

• инфотерминали;

тържества на вече пенсионирали се бивши сътрудници

• разговор с представител на работниците и служите-

на фирмата, премии/ваучери за дългогодишни сътруд-

лите-КУТ (Срещите на КУТ се обявяват предварително

ници, подпомагане на тежко болни - (Предложена процедура за подпомагане на болни, нови семейства, при
раждане на дете, при смърт), безплатни медицински
прегледи (обща профилактични прегледи, мамография
при жените и др.), годишна програма за обучения на
сътрудниците, плаващо работно време, езикови курсове на място (в работно време, смесено, в извънработно
време) и др.
—— Прилагане на единна и обективна система за определяне на заплащането и стимулиране на доброто
представяне на служителите, която включва:
• ежемесечна оценка за производствените сътрудници;
• оценка за административните сътрудници (на 3 месеца);
• развитие на собствените сътрудници – професионално и социално;
• обучение на персонала.
—— Ръководителите планират обученията на подчинените си в годишни планове, в това число: обучение на:
• ръководните служители (социални и професионални
компетенции);
• ръководителите на групи от администрацията;
• ръководителите на екипи в производството;
• ръководителите на смени;
• ръководителите на участъци и звена от производството;
• ръководителите на отдели.
—— За всички групи в Либхер – Хаусгерете се провеждат
междинни семинари на 3 месеца по 4 часа за задържане на наученото.
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КАРИЕРНО
РАЗВИТИЕ

В Либхер – Хаусгерете е изградена система за кариерно развитие. Успешното й функциониране позволява
да се реализират предложения за менторство за ръководителите на отдели. Посредством процедура за
вътрешно развитие се дава шанс на служителите за кариера вътре в компанията. Организират се вътрешни
конкурси, като свободните позиции се публикуват по
вътрешнофирмените информационни източници.

В Либхер – Хаусгерете Марица ЕООД е създаден и развит учебен център, в който се предоставят възможности за обучение и на сътрудници за други фирми от региона. Мениджърите имат специално отношение към
новоназначените.
За новите служители, назначени в производството се
провежда специална въвеждаща програма. Освен тази
програма, има избрани сътрудници, които въвеждат
новоназначените в работните специфики – носят отговорност за качеството и количеството на произведените продукти, както и за спазването на правилника за
вътрешния ред.
За новите служители от администрацията въвеждащата
програма включва общо информиране за цялостната
административна дейност, както и специално обучение
въз основа на спецификите на работата в съответния
отдел.

МОТИВАЦИОННА
СРЕДА И
КОМУНИКАЦИИ

и сътрудниците се поощряват да зададат въпросите
си. Публикуват се протоколите. Следи се са изпълнението на предложенията и се докладва за напредъка.);
• оперативки на ниво група, отдел, фирма – регулярно;
• провеждане на спортни празници (футбол май/октом-

С цел гарантиране на честни, обективни и открити отношения между служители и ръководители в Либхер

ври, тенис на маса юни/декември, сезонен риболов);
• провеждане на Дни на отворените врати на учебния

– Хаусгерете Марица ЕООД се провеждат и целенасочени обучения за подобряване на ръководните умения

център;
• провеждане на Дни на отворените врати за цялата

и социалните компетенции на мениджърите. Като пример, през 2011 се проведе 360º оценка на работата на
ръководителите на смени, а в началото на 2012 г на ръководители на звена, участъци и групи в произвдоството. Предвижда се да се направи и за ръководителите
на отдели.

компания Либхер.

КОНТРОЛ

—— Документационен – (номериране на документи, стокови разписки, хронология на документите, архивиране);

В Либхер – Хаусгерете Марица ЕООД задължение на ме-

—— Инвентаризации;

ниджърите е да информират и да дават обратна връзка

—— Отдел по качество (входящ контрол, текущ контрол,

при представянето на своите служители – без значение

краен контрол);

оценката дали е положителна или отрицателна.

—— Обработка на клиентски и вътрешни рекламации с
цел въвеждане на коригиращи мерки

При проблеми със сътрудник комуникацията също е

—— Система за оценка на персонала(количество и ка-

двупосочна.

чество)

За запазване на добрия климат в компанията, практика е да не се назначават в един отдел, смяна или група
роднини до първо коляно (майки, бащи, деца, братя, сестри ) така, че да се създаде ситуация в която единият
да е ръководител на другия. Такива роднини се назна-
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ИНОВАЦИИ В
УПРАВЛЕНИЕТО
Мащабността на заводите налага да се вземат пред-

Управлението на извънредни ситуации е процес, който

пазни мерки за защита на работещите и опазване на

се характеризира с непрекъсното въвеждане на ино-

околната среда и продукцията. Поради това в Либ-

вативни техники. Към това се включват придобитите

хер-Хаусгерете е създадена и успешно работи инова-

знания на мениджърите от собствения им опит, както и

тивна политика за предотвратяване на големи аварии.

от допълнителните квалификации, в това число и прак-

Прилагането на правилата става чрез процедури и

тическия опит от случили се аварии и този на други

описания на задачите. Прилагането, документирането

фирми, съответно застрахователи.

С ЪС ТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОС ТИ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА КУЛТ УРЕН
Т УРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

например, е създаден отдел „Кризисен и превантивен

ГРАД ХИСАР РИМСКА КРЕПОСТ
ДИОКЛЕЦИАНОПОЛ

мениджмънт“.

Милена Бойнова

и проверката на мерките, както и дефинирането и отработването на коригиращи и превантивни мерки се

Спазването на правилата проверяват ежегодно чрез

прави систематично, при използване на елементите на

вътрешни одити и докладват на ръководството. Оцен-

системата за управление. За подкрепа на заводите и

ката на управлението на извънредни ситуации става в

уеднаквяване на начина на действие в завода в Лиенц,

рамките на общ преглед от ръководството.

По-конкретно, координират се следните дейности:

За понятието, Туризъм могат да се дадат много определения, от различни

—— управление на пожарната безопасност;

гледни точки. Според Закона за туризма - Туризъм е съвкупност от стопан-

—— управление на извънредните ситуации –общо;

ски дейности, които се осъществяват в туристически обекти и са насочени

—— аварийно планиране;

към създаване, предлагане, реализиране и потребление на стоки и услуги,

—— охрана на заводите;

които формират туристически продукт.

—— първа помощ.

Туризмът има разнообразни значения. От икономическа гледна точка, той
стимулира всички икономически отрасли, като набляга най-вече на транспорта, търговията и селското стопанство. От политическа гледна точка,

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

благодарение на туризма се заздравяват международните отношения. От

Реализацията на настоящия анализ, авторите осъществяват под трайното въздействие на отзивчивостта, бързата и
професионална реакция към зададените въпроси, доброто отношение на мениджърския екип на Либхер Хаусгерете

“
Марица ЕООД.

10

социална гледна точка - срещат се нови хора и се опознават различни култури, нрави и обичаи.
Туризмът има още едно значение - културно, според което, всеки един от
нас се запознава с културни ценности. Културният туризъм представлява

Благодарни сме на всички, които ни помогнаха. Успяхте да ни убедите в своята идея, която изцяло съвпада с нашите професионални гледни точки. На база на
информацията, която ни предоставихте (описана
по-горе), би било удоволствие за нас да бъдем част от
толкова добре организирана и структурирана среда,
за която бихме дали най-доброто от себе си, за последващото и развитие.

пътуване, което има за цел да задоволява културните потребности, свързани с исторически, научи и художествени обекти и събития, свързани с
начина на живот.

“

България се нарежда на трето място след Италия и Гърция по брой и разнообразие на културни паметници. Делят се на недвижими паметници (повече от 40хил.) и движими (повече от 5млн.). Като собственик на културно
историческо богатство, България не води активна държавна политика към
туризма. Има ниска степен на поддържане, социализиране и използване
на археологическите и исторически обекти и паметници, поради липса на
средства за поддържане.
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ХИСАРЯ РИМСКА КРЕПОС Т
ДИОК ЛЕЦИАНОПОЛ
Хисаря е град с богата и хилядолетна история. Той е бил праисторическо
селище и още от най-дълбока древност е привличал хора, със своите природни ресурси и минерални води. През 46г. римляните завладяват Тракия и
възниква голямо римско селище. През 293г. император Диоклециан му дава
статут на град и го кръщава Диоклецианопол. В началото на IVв. се приема

2327
МЕТРА

християнството и градът се превръща във важен християнски център.

римски град Диоклецианопол, с неговата крепостна стена, римски терми,
обществени сгради, базилики и лeчебни минерални извори. През 1976г.

та се намира в самият град. Обектът е запазен до го-

себе си дълголетна история, която подтиква към про-

ляма степен, имайки предвид годините, събитията и

учвания, изучаване, интерес при любителите на този

климатичните промени, през които е преминавал. След

вид туризъм.

Турско робство, за кратко време е била използвана за
кариера. Извършвани са леки ремонти - на места Кре-

Римската крепост е изцяло поверена на Община Хи-

постната стена е подзиждана. Не са правени никакви

сар. За нея отговаря Археологическият музей в града.

опити за възстановяване.

Финансирането идва от Бюджета, който се изготвя. За
съжаление много малка част от него се влага в сферата

Степента на информираност е слаба. Преди време е

на туризма, а фирми – инвеститори почти няма.

имало табели, които са поставяни на самите разкопки

За увеличаване икономическата ефективност, има няколко идеи:
• Римската крепост да бъде заградена и да има символична такса за вход. Идеята отпада, поради големите й размери.
• Повече информация, по голяма реклама.

резерват.

• Подновяване на уеб-страницата.

Диоклецианопол се нарежда на челните места в Европа по системата си
“opus mixtum” – смесена зидария (камъни, тухли и между тях – негасена вар).
Това е и една от причините да се е запазила такава голяма част от крепостната стена и до днес. Данните за размерите й днес са:

2-3

МЕТРА

на строителство. Изграждали са се масивни крепостни стени по системата

За повишаване качеството на туристическото посещение и услугите, също има няколко идеи, някои от които
са осъществени вече :
• Качество на обслужването – постоянна подготовка
на кадрите, контрол върху качеството на работата.

• Дължина на стената – 2327 метра

• Подобряване на туристическия бизнес.

• Най-високата точка – 10.5 метра

• Гостоприемство от страна на туристическите кадри

• Широчина – 2-3 метра

и местното население.

• Северната част има двойна стена
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поради добрата й система за строителство. Събира в

то и други дейности. Използва се общинска охрана.

МЕТРА

частта от града, оградена с крепостни стени е обявена за археологически

К УЛТ УРНО
НАС ЛЕ ДС ТВО
НА ХИСАРЯ

Туристическата инфраструктура е вътрешна - Крепост-

тост”, които чистят, косят трева, поддържат осветление-

10.5

археологическите паметници. Голям принос има изграденият през 3-4 век

след Хр. Тя е най-добре запазената в Източна Европа,

от инвеститори, но днес те са много малко на брой.

средата на XVIIв. Върху остатъците от античните и средновековните сгради

В градът се развива културно – исторически туризъм. Основна атракция са

Наука и Бизнес 1/2014

През летният сезон се наемат хора от „Временна зае-

Градът се разрушава с вековете, а новото му възстановяване започва през
се появява селище, наречено Хисаря (от арабски език – крепост).

Европейски колеж по икономика и управление

• Добра езикова подготовка при кадрите.
нас, както и от самите посетители. Опазването на Рим-

До скоро е нямало добре подготвен кадър в Археоло-

ската крепост е посветено на Археологическият музей

гическия музей (който отговаря и за Римската крепост),

в гр. Хисаря.

с руски език, което е създавало проблем, тъй като по-

Крепостта е археологическите резерват, които се из-

сещението на руски граждани е голямо, а и се предлага
услуга - беседа на руски език.

Всички обекти и открития се регистрират в инвентарна

ползва за туристически обиколки и разходки. Изграде-

книга с инвентарен номер. Министерството на култу-

ни са алеи и паркове, които допринасят за приятна ат-

Достъпът до Римската крепост е безпроблемен както

рата е прехвърлило стопанисването на Крепостта на

мосфера. По програма „Леонардо Да Винчи”, всяко лято

за пешеходци, така и за преминаващи с коли. Осигуре-

Община Хисар.

идват студенти археолози.

ни са алеи от северната, източната и южната страна, по

Едно от най-важните неща е опазването на културното

Обектът притежава естетическа, историческа, образо-

наследство. Понякога това е много трудно, поради кли-

вателна и науча стойност, които са взаимно свързани.

матични или други условия, които не винаги зависят от

Крепостта е създадена през късна Античност – IVв.

които посетителите могат да се разхождат пеша. От миналата година са започнали ремонтни действия от западната страна, свързани с изграждането на велоалея.
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Град Хисаря е богат на културно и историческо наследство. Рим-

Данните за посещаемост за изминалата

ската крепост е един от най-внушителните обекти. Когато човек

2012 година са :

се разхожда по алеите и разглежда, остава очарован от историята,

• Деца до предучилищна възраст - 102

от архитектурата, от факта, че до днес е останала такава значима

• Ученици - 4310

част от крепостта. Определено се полагат усилия за поддръжката и

• Студенти - 150

опазването му. Когато се минава покрай обекта се виждат не само

• Възрастни - 4570

стените, но и места, на които е имало терми. Има места, на които и

• Чужденци - 230

Европейски колеж по икономика и управление
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днес можем да видим къде са били разположени и как се е стичала
Данните са от статистика на Археологиче-

водата.

ският музей. Изброените са 9326. Броят със
Финансовото състояние на обекта е слабо, поради факта, че се

сигурност надвишава 10 000.

финансира само от Общината. Цените за входовете на музеите са
изключително ниски – символични, а за Крепостта – няма такса.

Впечатленията от посетителите са главно

Всички ремонтни дейности, поддръжка и др. се осъществява от

положителни. Книга с похвали/оплаквания

общински пари. Има само два хотела, които рекламират забележи-

няма в Археологическият музей. За роди-

телностите – единият чрез брошури, а другият – изложба от снимки.

телите, градът като цяло е идеален, защото
могат да съчетаят приятна разходка и раз-

ДЕЦА

102
4310
150
4570
230
УЧЕНИЦИ

С Т УДЕНТИ

ВЪЗРАС ТНИ

ЧУЖ ДЕНЦИ
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глеждане на забележителностите, заедно с

строят хотели, частни квартири. Градът не

дръжка на пътища, опразване на околна среда и туристически

разходка и игри за децата им. Точно такава

е застроен с големи и лъскави хотели. По

обекти

„удобна” алея има покрай Крепостта. За въз-

голямата част от тях са преустроени къщи.

• Остаряла материално-техническа база

растните – това е едно идеално и спокой-

Има ресторанти и заведения според всеки

• Липса на информираност

но място за отдих, разходка и разглеждане.

вкус,предпочитания и джоб. Приемат забе-

• Слаба реклама – общината има изключително слаба реклама,

За младите (ученици, студенти и др.) също

лежителностите си за даденост, но когато

като оправдание за това са средствата (липсата на такива). Ре-

представлява интерес. Дори целта на по-

дойде някой турист/гост и иска да бъде

ални случаи са, случайни посетители (чужденци), да минат през

сещението в градът да е СПА почивка или

разведен, и да му се покажат – за пореден

градът и да останат очаровани от това което са разгледали.

нещо, което не е свързано със забележи-

път оценяват и се гордеят с това, което

След разговор с управниците на Археологическия музей, те

телностите, няма как да не се събуди инте-

имат.

споделят, че никога не са чували за забележителностите, които

рес, да се направи разходка и да се види
Римската крепост.

се крият в Хисаря.
Общината подготвя проекти за развитието на туризма и опазването на културните

Проблеми, които пряко засягат Римската крепост:

Крепостта не е включена в организирани

обекти, както и представянето им. За сега

• Малък брой табели

маршрути. Такива се организират от ту-

единствения сътрудник в тези проекти е

• Липса на добре подготвен кадър, за водене на беседи, в които

роператори или групи, само по време на

директорът на Археологическият музей.

Празника на розата в гр. Карлово. Един-

влиза история и информация за крепостта
• Абсолютен достъп до обекта – нож с две остриета - малки деца,

ствените сходни дейности са организира-

Проблемите, с които се сблъсква туризмът

а и не само се катерят по крепостта, което дава предпоставки

ни обиколки от Археологическият музей.

в градът :

за разрушаване на забележителността.

Също така, не е спирка на интензивен
транспортен коридор. Партнира само със
Старосел. От друга страна в самият град
има организирани обиколки – има едно ту-

• Ниско ниво на услугите – недостатъчно
квалифициран персонал
татъчно квалифициран персонал
• Изоставане с информационните техно-

разполагат и пускат запис с информация за

логии – не се поддържа web страница-

Крепостната стена.

та
• Имидж за курорт предимно за хора от

от туризма. В помощ за развитието му се

си покрай крепостта.

• Ниска езикова квалификация - недос-

ристическо влакче и един микробус, които

Местното население е заинтересувано

• Несъвестни граждани/посетители, които изхвърлят отпадъците

трета възраст
• Лоша инфраструктура – лоша под-

Използвана литература:
1. Интернет.
2. Лично посещение и разговор с управник от Археологически музей.
3. Общински план за развитие на град Хисар 2007-2013.
4. Стратегия за икономическо развитие на град Хисар.
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Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България чрез дъщерните си компании:

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
Дженерали България Холдинг ЕАД е част от Дженерали ППФ Хол-

Група Дженерали през 2006 година Дже-

динг, който представлява джойнт-венчър с участието на Асикура-

нерали Застраховане АД вече предлага

циони Дженерали. През 2006 година Дженерали Застраховане АД

застрахователни услуги и с най-високо ев-

се присъединява към Група Дженерали. Така наречената Комисия за

ропейско качество.

Финансов Надзор КФН (специализиран държавен орган, независим
от изпълнителната власт институция, която обединява регулиране
и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия пазар, застрахователния, пазара за доброволно здравно и

Продуктите, които предлага Дженерали за-

пенсионно осигуряване) издава през 2007 година решение с което

страховане АД са:

одобрява придобиване чрез свързано лице на 99,87% от капитала

• Имуществени

Диана Петкова

ДЖЕНЕРАЛИ
БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ

застраховки

на Дженерали Застраховане АД от Асикурациони Дженерали С.п.А

(включва

Република Италия. Дженерали България развива своята дейност

рискове,прекъсване на дейността и

чрез повече от 80 генерални представителства, представителства

авария на машини)

всички

имуществени

и изнесени работни места на територията на страната. Мисията на

• Автомобилно застраховане (граждан-

Дженерали България е да бъде водеща финансова група, известна

ска отговорност на автомобилиста, Ка-

със своята стабилност, ефективност, отдаденост на клиентите, ши-

ско Фамилия, Бизнес Каско)

рока гама и високо качество на услугите, които предлага.

АНА ЛИЗ НА
ДЕЙНОС ТTA НА

ПРОДУК ТИ

ЦЕ ЛИ
Целите на групата са:
• Да развива и внедри нови конкурентни продукти,съответстващи
на пазарните тенденции

• Застраховки на отговорности (обща
гражданска отговорност,отговорност
на работодателя, отговорност на дейността, отговорност на продукта и др.)
• Морско застраховане
• Злополука. Помощ при пътуване

• Да разшири и разнообрази каналите си за продажби

• Селско стопанско застраховане

• Да инвестира в развитието на клиентите и служителите си

• Пакетни полици

Група Дженерали е един от най-значимите участници на световния пазар за
застрахователна дейност и финансови продукти. Ръководната компания на

Дженерали Застраховане АД е ключов играч в България повече от

Групата е Асикурациони Дженерали,която е основана през 1831 година в

21 години,който е изключително конкурентен на пазара чрез своя

италианското градче Триест. Групата присъства в повече от 40 държави със

оптимален спектър от продукти и услуги, разработвани според

застрахователни и финансови компании, както и в компании в сектора на

еволюиращите изисквания на клиентите и нуждите на застахова-

недвижимите имоти.

телния пазар. Той е широко познат с предоставяне на максимално
покритие от застрахователни рискове по всички линии в общото
застраховане, първото в България предлагащо онлайн информация за статуса на заявена щета, наличието на денонощен асистансцентър и също така е известен като първият предоставящ пакетни
застраховки към своите клиенти. А след присъединяването си към

16
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Чрез прецизно структурираната си посредническа

на група хора,които работят съвместно върху проекти

В днешно време, наблюдавайки повишеното внима-

мрежа, Дженерали Застраховане АД осигурява посто-

и задачи,като успяват да реализират своя потенциал.

ние към принципите на корпоративното управление

янен достъп до всички застрахователни услуги. Това се

и корпоративната социална отговорност се създава

Наука и Бизнес 1/2014

• Клубове на персонала
—— Връзки с договорни партньори
• Критерии за избор

отнася както за продажбите на застрахователни проду-

Една от многото не леки задачи на генералните пред-

предпоставка за нуждата от разгласяване на социал-

—— Връзки с обществени институции и с други външни

кти, така и за уреждане на обезщетенията. Непрестанно

ставители е да мотивират своите служители. Един от

но залегналите ценности,които играят основна роля в

субекти

изменящият се и динамичен пазар, повлиян от иконо-

често използваните методи за това са системните моти-

дейността на Дженерали Груп. Това се постига чрез до-

• Публична администрация и независими органи

мическото състояние на страната и постоянно проме-

вационни обучения, провеждани в офисите, отделни от

кумент, който е универсално признат за етичната иден-

• Политически партии, търговски обединения и асо-

нящите се приоритети на клиентите създават предпос-

тези,които безплатно осъществява компанията. Те биват

тификационна карта на компанията. Документът опис-

тавки за една по гъвкава политика на организациите

както теоретични, дискусии по общите условия на раз-

ва редица ценности, общи за служителите на Групата,

и компаниите в България. Точно в това направление

личните продукти, рисковите покрития по тях,обектите

той е като една абстрактна Харта, където цялостните,

една от целите на Дженерали Застраховане АД е да

на застраховане, задълженията на застраховател и

фундаментални и неотменими стойности –придържа-

• Вътрешна организация

предостави пазарни решения на своите клиенти,които

застрахован,начини на изплащане или обезщетение,така

нето към които е задължително – са заложени.

• Корпоративни комуникации и реклама

да отговарят в максимална степен на техните индиви-

и под формата на ролеви игри. Чрез тези обучения се

дуални изисквания. Екипи от финансови специалисти

създава надграждане на познанията върху материята и

системно изработват продукти и комбинации от тях на

комуникацията у тим лидерите и финансовите консул-

конкурентни цени с оптимална полезност и рискови

танти, водещи до професионална компетенция. Така

покрития. Именно професионалния опит и доказаната

Генералните Представители усъвършенствайки своя

ефективност на предлаганите решения във всеки един

екип, създавайки у всеки един от него усещане за висока

момент са основна предпоставка за бизнес успеха на

степен на умения в определени сегменти се постигат ре-

този желан и надежден партньор.

ални резултати и лична удовлетвореност. Наред с това

ОРГАНИЗАЦИОННА
СТРУКТУРА

18

Европейски колеж по икономика и управление

компанията също се грижи за мотивацията на служителите и партньорите. На всички тях им биват разпознати
заслуги, като се организират мероприятия, малки и големи церемонии за най-успешните. Те биват облагоде-

ЕТИЧЕН КОДЕКС
Етичния кодекс, както и всички негови актуализации са
дефинирани и одобрени от борда на директорите на
компанията-майка. Той е преведен на всички езици където Групата оперира и е публикуван на уеб страниците на основните дъщерни дружества.
В етичния кодекс на компанията са заложени ръководни принципи, които характеризират етиката на Групата;
принципите, на които се основават връзките с всички
наши партньори; нормите, на които се подчинява сис-

Организационната структура на Дженерали България

телствани с материални награди, безплатни екскурзии,

Холдинг може да се определи като линейно-функцио-

връчване на грамоти и сертификати. Комуникациите в

нална. Наред с управителния и надзорен съвет, изпъл-

компанията са на изключителна добро ниво. Всички ме-

нителните директори, директори продажби, отделите

ниджъри от низово,средно и високо равнище поддър-

по риска, регионалните директори (мениджъри) идва

жат непрестанен обмен на информация, както по меж-

ред на Генералните Представители и Представители,

ду си, така и с отделните отдели. Всеки ден, всеки един

които играят ролята на мениджъри от средно равнище.

Генерален Представител отчита в пачка броя на своите

Тяхна основна задача и цел е да се реализират планове-

и тези от екипа продажби до централата, а разплащани-

те и таргетите поставени от регионалните мениджъри,

ята се осъществяват по банков път. Един от недостатъ-

съответстващи на стратегията и целите на организа-

ците, който може де бъде разгледан и като предимство

цията. За този успех е необходимо тези ръководители

е че финансовите консултанти извършват и предлагат

непрестанно да създават благоприятна работна ат-

застрахователни услуги и продукти посредством така

мосфера, да контролират и мотивират своите екипи

наречения граждански договор или още договор за

от тим лидери (мениджъри от низово ниво-мениджъ-

посредничество. В доста случаи това води до демотива-

ри екипи). Последните също ръководят,направляват и

ция на застрахователните агенти и именно техните ръ-

• Договорни отношения с клиентите

подкрепят екипи от така наречените застрахователни

ководители са тези които трябва да ги мотивират и да

• Удовлетворение на клиентите

агенти или финансови консултанти. Генералните пред-

им покажат неограничените възможностите, които им

ставители, със своите тим лидери и изградената мрежа

предоставя Дженерали България Холдинг. В тази връз-

• Управление на човешките ресурси

от финансови консултанти образуват Генерално Пред-

ка компанията също проявява разбиране, подкрепа и

• Сигурност и здраве

ставителство, то е най-високата йерархична позиция

инвестира в младите финансови консултанти като им

• Защита на личната информация

на офис. Можем да кажем че то се състои от специфич-

отпуска възнаграждение от 600 лв за първите 3 месеца.

• Вътрешни комуникации

темата за контрол и които осигуряват съблюдаването и
постоянното подобряване на етичния кодекс.
• Честност и коректност
• Непредубеденост
• Професионализъм и развитие на човешките ресурси
• Конфиденциалност
• Конфликт на интереси
• Свободна конкуренция
• Прозрачност и пълнота на информацията
• Здравеопазване
• Защита на околната среда
В етичния кодекс са засегнати следните проблеми:
—— Връзки с клиентите

—— Връзки със служителите

циации
• Социални инициативи
—— Връзки с пресата и външни комуникации

—— ПРИЛАГАНЕ НА КОДЕКСА
• Приемане и разпространение
• Нарушения
„Още от 1831 г., годината, в която е основана компанията, предшествениците й насочват усилията си
към управление на бизнеса със застраховане на всякакви лични и имуществени рискове по най-ефикасния и продуктивен начин с цел създаване на добавена
стойност за акционерите посредством постигането
на максимално висока степен на удовлетвореност у
клиентите. В хода на десетилетията Групата еволюира и – от една предимно застрахователна компания
(застраховането все още е нейният основен предмет
на дейност) – се превръща в многофункционална международна бизнес Група. С течение на времето Групата успява да се наложи като един от основните оператори на множество пазари по света не само чрез
развитие и засилване на влиянието си в различните
бизнес сегменти, но също и чрез утвърждаване в икономическата, културната и социална среда на редица
държави.Групата винаги се е стремяла към поемането
на социални ангажименти, възприемайки ги като инвестиция, към която бизнесът трябва да се придържа. Нейното разбиране е, че конкуренцията трябва да
бъде твърдо обвързана с етиката, социалната ангажираност и опазването на околната среда.
Във времена, в които интересът към корпоративното
управление непрекъснато нараства, една от основните ни задачи е създаването на организационен модел
на компанията и Групата,който да позволява нарастваща ефективност при управлението на корпора-
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тивния риск. Наред с всичко това, считаме за необходимо да съставим и предоставим на всичките си партньори
своя етичен кодекс, който утвърждава ръководните морални принципи, стоящи в основата на нашата дейност.
Този кодекс се отнася и за дейността на дъщерните ни компании като се вземат предвид културните и социални
особености в страните, в които те упражняват своята дейност. Групата възнамерява да установи с всички свои
партньори връзки, които се основават на представените в настоящия кодекс принципи и силно се надява, че те
също ще се придържат към тези принципи, за да се създаде идеална форма на сътрудничество.В сърцевината на
настоящия документ стои дългосрочен ангажимент, който ще осигурява етичните основи за целите и стратегията за икономическо развитие на Групата.Вярваме, че настоящите и бъдещи организации и субекти, свързани с
нашата компания, ще оценят тези усилия, насочени към постоянното подобряване на Групата.“

С ЪС ТОЯНИЕ, ОПАЗВАНЕ
И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУЛТ УРНОИС ТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ ЗА

НУЖДИТЕ НА
ТУРИЗМА
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Александър Чобанов, Петър Чоролеев, Слави Неделчев,
Шефкет Даут, Кристина Коцева, Mилена Бойнова,
Евгения Захариева, Теодора Манчева, Ванина Чавдарова,
Росица Цанева, Симона Петкова, Сузана Борисова,
Валентина Асанска, Мария Стаматова

Дженерали България Холдинг е една от малкото

от финансови консултанти и специалисти в отделни

компании на пазара,която непрестанно инвестира,

сегменти, създаването на Представителства и изнесеkи

мотивира,подкрепя напълно иновациите,идеите за

работни места,налагайки същевременно престижа и

Настоящата студентска статия представя извадки от стенограма на прове-

оригинални и нетрадиционни кампании,стига те да от-

репутацията на организацията в социалната сфера и

дено през Април 2013 г. дискусионно изследване - фокус група със студенти

говарят на моралните и етични норми на организация-

бизнес средите.

3ти курс редовно обучение (специалност Мениджмънт на туристическите

та. Изключително гъвкава компания с непрестанни атрактивни предложения и продукти. Като неин партньор

Дженерали България Холдинг е надежден и желан

под ръководството на Генерално Представителство

партньор както в дребния и средния бизнес,така и за

Тримонциум град Пловдив съм изключително благо-

големи корпоративни клиенти,с предоставяне на ви-

дарна за предоставената ми възможност за професио-

сококачествени услуги за удовлетворяване на всички

нално развитие и кариера. Методите и похватите,с кои-

очаквания,потребности и преференции на клиентите

то мога да допринеса за развитието на компанията е

си.

чрез,както лични, уникални продажби и успехи,така и
със създаването и разширяването на агентска мрежа

услуги), както и редица обобщени тематични изводи. Целта на проведеното
изследване бе да се представят собствени проучвания и впечатления от
културни обекти по зададен сценарий в час по дисциплината Културен туризъм. Акценти в работата на фокус групата са личното проучване и впечатления от добре познати обекти, и умелото съчетаване на първична информация с изучавания тясно специализиран учебен материал по предмета.

Дженерали Застраховане АД днес има повече от 120
000 клиенти и управлява активи за над 96 млн. лв.

Използвана литература и източници:
1. http://www.generali.bg/zastrahovane/
2. Учебно помагало по Основи на управлението-автор проф.д-р Св.Ставрев
3. Лекции по основи на управлението при гл.ас.д-р Мария Стоева
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ЗА ДАЧИ НА
ИЗС ЛЕ ДВАНЕТО
• Културна значимост (посочват се естетическата,ист
орическата,образователната и научна стойност на
обектите).
• Форма на собственост и управление.
• Текущо състояние на обектите.
• Степен на развитие на туризма.
• Проблеми и възможни решения.

В ДИСК УСИЯТА
ВЗЕХА УЧАС ТИЕ
1. доц. д-р Веселин Лулански – модератор;

АНТИЧЕН ТЕАТ ЪР
ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛЕН
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ПАЗАРДЖИК

ПРАЗНИКА НА РОЗАТА

АЛЕКСАНДЪР ЧОБАНОВ: Античен театър Пловдив е

ПЕТЪР ЧОРОЛЕЕВ: През 1911 година по предложение

СЛАВИ НЕДЕЛЧЕВ: Култивирането на Българската

посочен за основен символ на града. Построен е през

на читалище Виделина се създава Регионалният Исто-

Роза датира от векове. Счита се, че маслодайната роза

2ри век от новата ера от Император Траян. Пожар и

рически Музей в град Пазарджик. Музеят има няколко

произлиза от Китай и Сирия, въпреки че култивирана-

природни бедстия разрушават част от театъра през

отдела, като някои от тях са Къща Музей „Константин

та в България роза няма аналог. Празника на розата се

4ти век. Към момента в него са инвестирани значителни

Величков“, ‘‘Етнографски Музей“, „Исторически Музей“,

провежда от над 60 години. Добиваните от маслодай-

средства и като резултат е обекта с една от най-добри-

„Могила Юнаците“. Последният обект предоставя без-

ната роза продукти се използват като основни състав-

те реставрации в Пловдив. Освен културен паметник

ценна информация и артефакти за Пазарджик и реги-

ки на парфюми, козметика, храни и лекарства и са мно-

Античния театър се използва и за провеждане на мно-

она които са гостували извън страната. Представената

го търсени. Сред множеството ритуали от празника на

10. Ванина Чавдарова – студент;

жество спектакли и мероприятия. Управлява се от Об-

структура на РИМ Пазарджик предоставя възможност

розата обръщам внимание на следните - Молитва за

11. Росица Цанева – студент;

щина Пловдив. Има няколко спечелени проекти. Сред

за запознаване с историята и културата на град Пазар-

дъжд, Розобер (Карлово, Казанлък и Стара Загора), и

предлаганите продукти са възможността за ползване

джик и региона. Могила Юнаците е известна още като

Алеята на розата. По време на празника се организира

12. Симона Петкова – протоколчик, студент;

по време на сватбени церемонии. Обектът е символ

плоската могила. Първите планирани разкопки дати-

търговска част в която се продават розови продукти

13. Сузана Борисова – студент;

на град Пловдив като културна дестинация. В Гърция

рат още от 1939 година и са проведени с участието на

и различни сувенири свързани с розата. Също така в

съществуват подобни театри от периода 1-3 век. Източ-

руски археолози. В резултат са получени изключител-

рамките на празника на розата се провежда конкурс,

ниците на представената информация са предимно ма-

ни сведения за историята и културата на траките - беси

в който се избира най-красивото момиче - кралица на

териали от интернет сайтове за Пловдив и културното

обитавали тези земи. Констатирани са редица пробле-

Розата. Празникът се организира и управлява от Общи-

наследство на България.

ми с маркетинга на обектите на РИМ Пазарджик. Ин-

ните с помощта на местния бизнес и самодейци. Съби-

формацията по темата е събрана от лични впечатления

тието има официални сайтове в културния календар на

и от тематични източници.

съответните населени места. Празникът винаги пре-

2. Александър Чобанов – студент;
3. Петър Чоролеев – студент;
4. Слави Неделчев – студент;
5. Шефкет Даут – студент;
6. Кристина Коцева – студент;
7. Милена Бойнова – студент;
8. Евгения Захариева – студент;
9. Теодора Манчева – студент;

14. Валентина Асанска – студент;
15. Мария Стаматова – студент.
Дискусията бе открита в 09:30 часа от модератор доц.
д-р Веселин Лулански - преподавател по дисциплината

Въпрос от В. ЛУЛАНСКИ: Прави впечатление възмож-

Културен туризъм. Към протокола се прилага списък на

ността за предоставяне на обекта за частни събития

дизвиква голям интерес и се посещава от български и

присъстващите. За протоколчик бе определена Симо-

(частен наем). Знаете ли каква е цената за провеждане

чужди туристи, сред които напоследък преобладават

на Петкова.

на сватбена церемония?

китайци, американци, японци.

Синопсис на изложенията на участниците, впе-

Отговор от А. ЧОБАНОВ: 1000 лева.

Въпрос от студент: Знаете ли защо пред лозите се за-

чатления, въпроси и предложения.
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Коментар от Ш. ДАУТ: Добро представяне.

саждат рози? Отговаря на въпроса сам - защото розата
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е чувствителна и ако има болести по растенията то първо се заразява розата и сигнализира за проблема.
Факти споделени от В. ЛУЛАНСКИ: Празникът на розата датира от над 100 години и е започнал като благотворително събитие. Розовото масло е основа за производството на редица парфюми на световно известни
марки - Крийд, Шанел, Герлен, Диор. Програмата за
провеждане на празника е уникална за всеки розопроизводителен регион, като в рамките на цял месец се
помещават поредица от събития, ритуали и чествания.

НАЦИОНА ЛЕН МУЗЕЙ
ЛЕВСКИ

Празникът на розата е пример за смесено наследство
- природно (уникален тероар, почва, климат), културно
(300 годишни традиции на отглеждане на маслодайна

ЕВГЕНИЯ ЗАХАРИЕВА: Националният музей Васил

роза), нематериално (празника на розата).

Левски се намира в родната къща на Васил Иванов
Установени проблеми: Градовете Карлово и Казанлък имат недостиг на достатъчно леглова база в хотели
в района на провеждане на Празника, които да поемат
посетителите. Маркетинговия подход на организиране
на събитията - комуникиране на празника предимно
чрез културния календар на съответната община - създава пропуски в планирането на организирани посещения.

ПЛЕВЕНСКАТА
ПАНОРАМА
КРИСТИНА КОЦЕВА: Плевенската Панорама е създадена по случай 100 годишнината от Руско-Турската
Война. Построена е за 8 месеца. Пресъздава хода на
войната и моменти от най-мащабните сражения край

Ш. ДАУТ - Празник на Розата 2: Интересни обекти за

Плевен. Панорамата е развита на различни етажи, като

посещение към празника на розата са Розовият парк и

се започне от Уводна, Панорамна, Диорамна и Заключи-

Музеят на розата в Казанлък. Също така фолклорната

телна част. Съдържа две големи платна, като едното от

част от празника завършва с вити хора, в които с голя-

тях е капитулацията на Осман Паша. Панорамата няма

мо желание ежегодно се включват хиляди туристи.

почивен ден. Таксите за посещение са различни според възрастта и характера на посещението. На 370 000

Установени проблеми: Недостатъчна реклама.

хиляди лева е оценена сумата необходима за реставрация и ремонт на Панорамата. От скоро е създадена
възможност Панорамата да може а се посещава от лица
със затруднено придвижване. Панорамата е в активите
на Военната дирекция към Община Плевен. Годишно е
посещавана от многобройни организирани групи, като
общия брой на посетителите е около 100 000 души. В
момента се извършва външен ремонт и профилактика
на паркинг, сервизни зони, нощно осветление и благоустроени площи.
Проблеми: Необходимост от средства за поддръжка и
реставрация.

Кунчев. Музеят има многогодишна история: през 1933
година се реставрира едноетажната къща от племенниците на Левски; през 1963 година се построява нова
сграда. Къщата първо е била филиал към Градския музей, като по-късно се отделя като самостоятелна. Чартаклиевата къща в близост е къщата на леля на Левски.
Днес музеят е един от най-посещаваните в региона,
като за последната година има 35 хиляди души посетители. Той е част от Националните туристически обекти.
Използваната информация е от справочници и лични
впечатления.

РЕГИОНАЛЕН
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
СТАРА ЗАГОРА
РОСИЦА ЦАНЕВА: Стара Загора е един от най-старите
градове. През 1907 година идва идеята за създаване на
музей който да покаже експозицията намерени след
Руско-турската война. Един от обектите Българските туристически обекти. Намира се в центъра на града. Съхранява над 120 хиляди експоната на културата. Музея
съхранява над 20 хиляди монети сечени през Август

ТЕОДОРА МАНЧЕВА и ВАНИНА ЧАВДАРОВА (про-

Траяна. Притежава големи колекции към които има

дължават да говорят за Национален Музей Левски). В

голям интерес от археолозите. Музея притежава голя-

къщата музей има много дарени предмети включител-

ма лаборатория за реставриране и консервационно

но и Знамето на Карловския музей. Паметника е съз-

ателие. Има фейсбук страница. Работната седмица е от

даден по снимки. Продават се картички и сувенири в

Сряда до Неделя. Входа е 6лв. Има и екскурзовод.

магазина. Работи от 08:00-13:00 и от 14:00-17:00. Има 3
екскурзовода (с Български, Руски и Английски езици).
Предлагат се беседи също така и видео филми. В Българския Туристически Съюз е под номер 44. Обектът
принадлежи на Министерството на Културата. През
2012 година са се увеличили посещенията на чужденци.
През 2012 година по проект излиза книга на 7 езика за
Апостола на Свободата. Партньори на музея активно
популяризират музея, като следва да се отбележи, че
паметници на Апостола има във Вашингтон, Буенос Айрес, Букурещ, Солун.
Проблеми: Уеб сайтът на музея трябва да се обнови.
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ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА
СТАРОСЕЛ

ЕТ ЪРА
ГАБРОВО

СИМОНА ПЕТКОВА: Старосел е село в Южна Бълга-

СУЗАНА БОРИСОВА: Етъра е първият по рода си и

рия. То се намира в община Хисаря,Област Пловдив.

се намира в близост до Габрово. Идеята е била да се

Придобива световна известност след откритите край

направи открит музей. Има 50 обекта. Целта е да се

него антични тракийски гробници и храмове от профе-

разкрие бита на областта. В комплекса се провеждат

сор Георги Китов. Туристически маршрути биват:

най-различни експозиции. Комплексът е общинска
собственост. Достига се до него през Шипченският

1.‘‘Свещенните ловни полета на тракийските царе‘‘ от

проход. Посещава се от ученици,семейство и чужде-

Старосел през почивна станция ‘‘Бяло камане‘‘ ,хижите

нци от 3 възраст. Може да се опита от традиционната

‘‘Чивира‘‘ , ‘‘Фенера‘‘ до Хисар.

кухня. Може да се видят най-много водни съоръжения.

2. ‘‘Старият римски път‘‘ от Старосел през почивна станция ‘‘Бяло камане‘‘, хижите ‘‘Чивира‘‘ , ‘‘Барикадите‘‘ , ‘‘Бунтовна‘‘ и с.Кръстевич. Тракийският култов комплекс в
„Четиньовата могила“, открит и разкопан от Георги Китов през 2000 г., е най-големият открит досега тракий-

Има 3 входа и се продават най-различни сувенири. Има
и екскурзовод. Има и къщи които са затворени за посетители. Има различни телефони за връзка. Няма много

Европейски колеж по икономика и управление

Наука и Бизнес 1/2014

ДИОКЛИЦИАНОПОЛ
ХИСАР

ПАНАГЮРИЩЕ

Валентина Асанска: Хисаря (наричан Аугуста, Диокле-

МАРИЯ СТАМАТОВА: Историческия музей е постро-

цианополис, Севтополис, Алексиополис, Топлица) е

ен 1943 година и се намира в центъра на града. Има

град в Южна България и има богата хилядолетна ис-

картини и други интересни експонати. Алексовата

тория. Той се намира в област Пловдив и е в близост

къща която е към Историческият музей през 2008 го-

до град Карлово. Градът е административен център на

дина печели проект за реставрация по програма Кра-

община Хисаря. През 293 г. сл. Хр. римският император

сива България. През 2013 година отново по проект се

Диоклециан се установява тук заради лечебните ми-

печелят близо 4 милиона лева като 85% от тях са без-

нерални води и градът е наречен в негова чест - Ди-

възмездни. Много чужденци посещават музея заради

оклецианопол. В началото на ІV в. градът е ограден с

експозицията на Панагюрското златно съкровище. Из-

крепостни стени. През V - VІ в. Диоклецианопол е част

ползвани са информационни източници от интернет и

от владенията на Византийската империя.

Азбучник на Историята.

информация и интернет. Всички постройки са построени по снимки на други къщи.

ски царски комплекс с мавзолей. Гробницата-хероон,
наричана от Георги Китов “храм”, впечатлява с внушителната ограда (крепида) от каменни блокове, парадно
стълбище с коридор и култова площадка.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
На основа на проведеното изследване-дискусия (фокус група) получените резултати бяха обобщени в няколко хомогенни групи, на база на което бе направен общия извод, че изследваните обекти на културния туризъм в България
имат много сходни управленски характеристики въпреки разнородния си характер и бе посочена нуждата от обща
стратегия към изработване на правила за по-добър мениджмънт на обектите, и по-специално тяхното опазване,
консервиране, експониране и използване за нуждите на туризма и образованието.
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Обект на настоящото изследване е съвкупността от ин-

но-базирани системи за реклама, покупко-продажба

фраструктурата на съвременния пазар, базиран в ин-

и методи за разплащане. Пазарите, във всеки един

формационно-комуникационна среда - електронната

аспект стават все повече и повече „електронни“, а въз-

търговия, методите за реклама и налагане на продукти

можностите, които те предлагат, като система за достъп

в интернет-пространството, съпътстващите икономи-

от всяка една точка на планетата до съвкупността от

чески процеси и ефекти, както и начините за разплаща-

характеристики на предлаганите от тях стоки и услу-

не между икономически контрагенти.

ги е изключителна. Създадена бе нова наука – тази на
интернет маркетинга, която има за цел да информира

Предмет на доклада е посредством анализ в теорети-

потребителите, но така също и да им налага и моделира

чен и практически аспект да се обособи мястото, роля-

тяхното поведение, пак чрез съвременните средства за

та и значение, сега и в бъдеще на безналичните методи

комуникация.

на разплащане, като акцента е поставен върху интернет банкирането и съвременните банкови продукти за

Изключително важно за финансовия и икономически

плащане в процеса на електронна търговия.

живот е отражението на новите тенденции в изграждането на единни финансово-икономически институти,

ЕЛЕКТРОНА ТЪРГОВИЯ
И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
Александрина Александрова, Васил Костов

Електронната търговия и прилежащият ѝ интернет маркетинг са и биха могли да се разглеждат като двете страни на един целенасочен, канализиран
и пазарно ориентиран модел, който има за цел ефективното придвижване
на стоките и услугите от производителя до потребителя в съвременното

28

Сред основните цели и задачи са изясняване ролята на

в каквито се превърнаха съвременните банки. Тяхната

онлайн банкирането в България, неговия обхват, при-

работа и процес на парично обръщение, се определят

ложение и значение в процесите на безналични раз-

все повече като оборот от огромни информационни

плащания и покупко-продажбата на стоки в интернет,

масиви, а парите се проявяват все по-често, като ин-

методите за разпространение на тази съвременната

формационен продукт, чиято последна форма на раз-

форма на използване и употреба на предлаганите от

витие (засега) са „електронните пари“. Практически

банките продукти и услуги, възможностите за бъдещо

всички форми на финансовите и реални активи – цен-

развитие, приложение, роля и място на онлайн бан-

ните книжа, депозитните инструменти, парите, се от-

кирането у нас. Икономическите и финансови ползи

късват от своята веществено-материална форма, за да

за националната икономическа система, а така също и

добият информационен облик.

възможностите и ефектите, които генерира тази форма
на банкиране върху отделния индивид.

Развитието на Интернет, съвременните форми за търговия, както и промяната в потребителски нагласи не

МЯС ТО, РОЛЯ И
ЗНАЧЕНИЕ

ви институции предлагат и онлайн-формата на своите

на интернет банкирането в съвременното обще-

рането са очевидни – не се налага да присъствате фи-

ство, икономика и пазарен модел

зически в даден банков офис, да попълвате хартиени

подмина и банковата индустрия. Все повече финансопродукти и услуги. Предимствата на интернет банки-

книжа и документи, да чакате на опашки. Онлайн бан-

общество, икономика и пазар. Изграждането на модел на реклама, раз-

Съвременната икономика и общество се основават

пространение и комуникация, чрез който да се стимулира и насърчава

на процеси, чийто генезис може и трябва да се търси

търговията в интернет, добива и ще добива все по-голямо значение в съ-

в събития и обстоятелства от края на 70-те год. на ми-

временната епоха. В рамките на социо-икономическия модел, основан на

налия век. По своята същност това е началото на пост-

„информационната икономиката“ или „икономиката на знанието“, в която

индустриалната икономика, икономиката основана на

търговският обмен и потоците от информация текат през съвременните

услугите (2/3 от БВП се генерира в сектора на услугите),

канали за обмен, от ключово значение за производителя е изграждането

икономиката на знанието, в която основната суровина

на негов качествен „облик“, под формата на собствен сайт, на търговеца и

е информацията, а продукт на икономическото про-

лесно достъпен „онлайн-магазин“, за потребителя, който иска и трябва да

изводство са високотехнологичните стоки, услуги и

може да получи необходимата му информация за физическите, качествени-

продукти от развойна дейност. Приложението на съ-

Сред недостатъците на интернет банкирането са, на

те и ценови характеристики на всеки един продукт, само с едно кликване.

временните информационно-комуникационни техно-

първо място липсата на възможност за използване при

логии намира силен отзвук в изграждане на електрон-

некачествен или въобще липсващ достъп до интернет.

кирането спестява ценно време, като по този начин
намалява „транзакционните разходи“ в икономиката
и нейните икономически агенти, а така също добавя
и възможността за ефективно използване на банкови
услуги и продукти, достъп до информация в рамките
на 24 ч. от денонощието, 7 дни в седмицата, при това
практически от всяка точка на планетата, осигуряваща
необходимият за това интернет-достъп.

29

при развитието на пазара.
Европейски колеж по икономика и управление

Наука и Бизнес 1/2014

Европейски колеж
икономика и управлениенагласи
Фигура
2. по
Потребителски
банкирането в България.8

Този недостатък, обаче е характерен и за всички уеб-базирани услу-

относно

Наука ина
Бизнесонлайн
1/2014
използване

90%

ги. Вторият важен недостатък е липсата на директна връзка лице в

80%

лице между клиента на дадената банка и нейният служител, допълнителен ограничаващ фактор е невъзможността за внасяне-тегле-

ции през миналата година са осъществени

не на реални пари в брой. Въпреки това изброените положителни

посредством електронните канали за об-

страни, както и реалните и потенциални ползи, които те генерират

мен, което е и едва 2 % нарастване спрямо

за потребителите надхвърлят многократно отрицателните страни

същия показател от 2011 г.

50%

да

Основните причини за това са комплекс от

40%

фактори, сред които се открояват слабата

30%

активност на повечето банки по отноше-

20%

обми
слям
не

70%
60%

на интернет банкирането.

ЕЛЕКТРОННОТО
БАНКИРАНЕ
В БЪЛГАРИЯ

ние на рекламата и налагането на интернет банкирането сред клиентите, слабата

10%

информираност на потенциалните потре-

0%

Най-модерната и динамично развиваща се част от финансовата

бители от населението за възможностите,

индустрия е тази на банкирането в интернет. Този процес не по-

които предлага банкирането в реално вре-

дминава и България, като основните онлайн-услуги предлагани от

ме и онлайн, недоверието, традиционно за

26-те банки, осъществяващи онлайн банкиране на територията на

българската народопсихология към ново-

страната, са следните – извършване на плащания в национална и

стите и особено към тази форма на банко-

чужда валута, в страната и чужбина; плащания към бюджетни орга-

вото дело. В емпиричен анализ на потре-

низации; валутни сделки; следене на състоянието и движението по

бителските нагласи, познания и отношение

сметка на клиента в банката; проверка състоянието на депозит и/

към онлайн банкирането у нас може да се

или кредит; актуална информация за валутните курсове и лихвени

изведат следните данни:

до 20 г.

от 20-30 г.

Колкото и да е странно на пръв поглед ем8

пиричният
Пак там
– с. 62.анализ от анкетното проучване
на доц. д-р Б. Божинов и ас. Н. Георгиев от

от 30-40 г.

от 40-50 г.

от 50-60 г.

ФИГУРА 2. ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ.

СА „Д. А. Ценов“-Свищов, ясно илюстрира

30
Ясно е изразена силната нагласа и тенденция обратна на изложе-

една граница на почти пълно непознаване

ната в предходната Фигура 1. Това се дължи на факта, че индивиди-

и неползване на услугата „интернет банки-

те до 30-шна възраст са силно ориентирани към използването на

ране“ на лицата до 30-шна възраст и ясно

съвременна комуникационно-информационна техника, софтуерни

ФИГУРА 1. ТЕКУЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА

изразено нарастване на всяка следваща

приложения, и като цяло са отворени за работа именно с такъв тип

Интернет банкирането в България е слабо познато и разпростране-

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ, ПОНЕ ВЕДНЪЖ

група от анкетата, за да се стигне до почти

банкови продукти.

но, а страната ни е на последно място по използване в рамките на

ДОСЕГА ОТ ЕДНО ЛИЦЕ, ПО ВЪЗРАСТО-

2/3 от лицата попадащи в групата на 50-60

проценти, предлагани от съответната банка.

Европейски
колеж
икономика
и управление
ЕС. По данни
на по
Пощенска
банка едва
13 % от банковите транзак-
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ВИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ.

г. Причините за това са свързани най-вече
с липсата на постоянни трудови доходи и
произтичащите по една или друга причина

90%

работни контактни с банките, на младите

80%
70%

40%
30%

лични данни или документи с цел приемане на чужда самоличност

отговор на въпроса „Бихте ли ползвали

не

интернет банкиране ?“, в този смисъл, тук
е посочена и целевата група на банките у
нас, която следва да е обект на въздействие при развитието на пазара.

10%

банкирането върху „сивата икономика“ в страната.

ученици и студенти.

да

20%

закциите, както и влиянието на степента на използване на интернет

„Кражбата на самоличност може да се определи като злоупотреба с

гласи на същите възрастови групи и дава

50%

е този, свързан със защита на личните данни, сигурността на тран-

хора до 30-шна възраст, които са основно

Фигура 2. илюстрира потребителските на-

60%

Много важен етап в изследването на интернет банкирането у нас

и извършване на незаконни действия, като например злоупотреба
с банкови или други активи на лицето. Особено засегнати са популярни типове банкови операции като транзакции с дебитни и
кредитни карти на банкомати или ПОС-терминали и използване на
банкови карти за плащания при електронна търговия в интернет“.
Най-често използваната практика за злоупотреба е посредством
фалшиви имейли, които обаче наподобяват точно тези от оригиналния оторизиран разпространител и доставчик на услугата интернет
банкиране, а именно – банката с която оперира клиента. Сред мер-

0%

ките за защита са дву или многофакторна система за идентифика-

до 20 г.

от 20-30 г.

от 30-40 г.

от 40-50 г.

от 50-60 г.

ция, а така също и много популярните у нас в последните няколко
години устройства „токън“.

Колкото и да е странно на пръв поглед емпиричният анализ от анкетното
проучване
на доц. д-р Б. Божинов и ас. Н. Георгиев от СА „Д. А. Ценов“-Свищов, ясно
30
илюстрира една граница на почти пълно непознаване и неползване на услугата
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ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕТО
като средство за противодействие на „сивия сектор“ от икономиката
„Изграждането на платежна система и електронни финансови ре-

Данните от графиката ясно илюстрират

шения за всеки икономически активен субект е една от най-често

България като страна с близо 1/3 „сив сек-

използваните мерки за изваждането на плащанията в брой от ико-

тор“ и много нисък същевременно дял на

номическия цикъл и заместването им със интегрирана система за

електронно използваните банкови тран-

регистрирани плащания, чрез която поетапно се ограничават и

закции.

премахват разплащанията в брой и свързаната с тях анонимност на
В тази връзка е приемането на Закона за

платеца и получателя на сумата.“

ограничаване на плащанията в брой в БълТокъните са технически устройства, най-често USB-та или „смарт-

При анкетиране на потребителите в Бълга-

Емпиричното измерване на съотношението между „сивата иконо-

гария, който е в сила от 26.02.2011 г. с него

карти“, които генерират ПИН-кода за достъп до електронната плат-

рия, става ясно, че много малка част от тях

мика“ и степента на използване на електронните разплащания е

законодателят урежда ограниченията при

форма на клиента в банката. Те се явяват много разпространена

са наясно със нивото на защита на личните

графично представена на Фигура 4.

плащания в брой на територията на стра-

форма на защита, поради причините, че са сравнително евтини

данни и сметки, при онлайн банкирането,

и лесни за употреба, явяват се сериозна защита, а така също са и

спрямо това на гише. Причината е отново,

индивидуален инструмент, който допълва точно профила на търсе-

на първо място в липсата на политика по

щия интернет банкиране икономически агент.

обезпечаване на информационната осигу-

ФИГУРА 4. КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ СРЕДЕН БРОЙ ЕЛЕКТРОННИ
ТРАНЗАКЦИИ И ДЯЛ НА СИВАТА ИКОНОМИКА НА ГЛАВАТА ОТ
НАСЕЛЕНИЕТО В ЕС И ТУРЦИЯ, КАТО НАЙ-ГОЛЯМАТА ИКОНОЕвропейски
по икономика
и управление
МИКАколеж
ИЗВЪН
ОБЩНОСТТА.
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реност сред потребителите от страна на
Най-авангардният и ефективен инструмент, обаче е т. нар. „електро-

банковия сектор в България, а от друга, е

нен подпис“, с който се осигурява достъпа и съответно защитата на

традиционно ниската финансова култура

данни и сметките във интернет-клона на съответната банка. Засега

на населението у нас. Това ясно илюстрира

в България тази услуга се осъществя само от една банка – Първа

нуждата от сериозна кампания по разясня-

инвестиционна банка АД.

ване на предимствата, сред които е и ниво-

При изследване на потребителските нагласи, относно защитата на
електронното банкиране у нас, са налице интересни, но и до голяма степен смущаващи резултати.

„поетапно преминаване на събирането на
приходи и други постъпления от бюджетните предприятия чрез картови плащания.
Банките, които ще обслужват картовите
плащания, следва да сключат договор с
Министерството на финансите”.

Наука и Бизнес 1/2013

Данните от графиката ясно илюстрират България като страна с близо 1/3 „сив
сектор“ и много нисък същевременно дял на електронно използваните банкови
1
транзакции.
Тофлър, А. „Третата вълна“, София, ИК „Яворов“, 1991 г.

Законът определя налагане на санкции

Кънев,
и Кол. е„Макроикономика“,
ВеликозаТърново,
Абагар,на
1999
г.
В тазиМ.връзка
приемането на Закона
ограничаване
плащанията
в брой в
3
с него законодателят
урежда
България,
който еБ.в „Електронните
сила от 26.02.2011
г. 14Велико
Вж: Божинов,
пари“,
Търново, Абагар,
2000 г.ограниченията
при4плащания в брой на територията на страната.

размер на направеното плащане – за физи-

2

100%

Източник: „Анализ на съществуващите системи за разплащания, позволяващи
електронен
обмене ирегламентирано,
информация“, „ДатаМакс“
АД, юни,
2008 г.
В новия закон
че „плащане
на територията
на България в

90%
високо

70%

ниско

60%
50%

не мога да
преценя

40%
30%

5
размер,
равен или надвишаващ сумата от 15 000 лв., следва да се извършва само по
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/04/29/2051670_potencialnite_novi_klienti_na_
банков
път, т.е. чрез превод или внасяне на сумата по платежна сметка”. Законът
kreditni_karti_v/
предвижда „поетапно преминаване на събирането на приходи и други постъпления от
6
Даннитепредприятия
са взети от анкетно
проучване
06-11.2011
г. Б., Божинов,
Георгиев
бюджетните
чрез картови
плащания.
Банките,
които Н.ще
обслужват
„Състояние
и тенденции
в България“, Сп.
ИНИ,
картовите
плащания,
следва на
да онлайн
сключатбанкирането
договор с Министерството
на„Диалог“,
финансите”.

Извънреден тематичен бр. №1, август 2012 г., с. 61.

Законът определя налагане на санкции при нарушения в размер на 25% от общия
7
Пак там – с. 62.
размер на направеното плащане – за физическите лица и имуществена санкция в
8
Парушева,
самоличност
и защитата
на интернет банкирането“,
размер
на 50%С. „Кражбите
от общия на
размер
на плащането
- за юридическите
лица. Този
значителен
размер наалтернативи“,
санкциите се бр.
очаква
да г.,
допринесе
в значителна степен за
Сп. „Икономически
№2, 2009
с. 84.
„изсветляването“
на доходите у нас.
9

Вж: http://www.fibank.bg/bg/elektronen-podpis/page/2175

Позицията
наГеоргиев
ЕЦБ относно
този изакон,
ограничаващ
в вброй
Б.,
Божинов, Н.
„Състояние
тенденции
на онлайнплащанията
банкирането
Бълга-в
България
е особено
предвид
на установената
политика
зас.ограничаване
рия“, Сп.
„Диалог“, положителна
ИНИ, Извънреден
тематичен
бр. №1, август
2012 г.,
64.
на „сивата
икономика“ и възприемането на превантивни мерки срещу прането на пари
11
„Сивата икономика: подходи за измерване и моделиране“, Кратки методологични
в България.
10

20%
10%
0%
от 20-30 г.

от 30-40 г.

от 40-50 г.

от 50-60 г.

32 При анкетиране на потребителите в България, става ясно, че много малка част от

тях са наясно със нивото на защита на личните данни и сметки, при онлайн

ческите лица и имуществена санкция в размер на 50% от общия размер на плащането
- за юридическите лица. Този значителен
размер на санкциите се очаква да допринесе в значителна степен за „изсветляването“ на доходите у нас.
Позицията на ЕЦБ относно този закон,
ограничаващ плащанията в брой в България е особено положителна предвид на
установената политика за ограничаване
на „сивата икономика“ и възприемането

Schneider, F. „The Shadow Economy in Europe, Using payment systems to combat the
shadow
economy“, Visa Europe, 2011, p. 16.
Заключение

на превантивни мерки срещу прането на

13

14

при нарушения в размер на 25% от общия

анализи, МФ, 2011 г., с. 6-7.
12

до 20 г.

равен или надвишаващ сумата от 15 000

по платежна сметка”. Законът предвижда

в глобалната межа.

80%

щане на територията на България в размер,

път, т.е. чрез превод или внасяне на сумата

ства, на онлайн-платформите за банкиране

НЕТО У НАС, СПОРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА БАНКОВИ УСЛУГИ.

В новия закон е регламентирано, че „пла-

лв., следва да се извършва само по банков

то на защита, при определени обстоятел-

ФИГУРАколеж
3. СТЕПЕН
НА СИГУРНОСТ
НА ИНТЕРНЕТ БАНКИРАЕвропейски
по икономика
и управление

ната.

пари в България.

Държавен вестник бр. 16 от 22.02.2011 г.

Държавен вестник бр. 16 от 22.02.2011 г.
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Съвременните информационни и комуникационни технологии, намират съществено приложение във финансовия и икономически
живот на икономически агенти. Посредством тях се изгражда модерната пазарна инфраструктура, която вече не само свърза купувача с продавача, но спомага и за регулиране на плащанията между
тях. В този смисъл съвременните банки са все повече финансовоинформационни институти, които оперират с огромни масиви от
информация, а парите намират израз в невеществената си форма,
тази на „електронните пари“.
Интернет банкирането дава широки възможности за опериране и
пълноценна икономическа свобода на индивида, а взето на глобално макроикономически равнище спомага, освен за намаляване на
транзакционните разходи в икономиката, така също и за борбата със
„сивия сектор“ в нейните рамки. Емипиричният анализ на степента
на навлизане на тази форма на банковото дело, обаче показва, че
в България има още много какво да се направи. Основните насоки
на въздействие от страна на банките трябва да са в информационна
кампания за предимствата на интернет банкирането, особено сред
по-младите хора, които се явяват и целевата група в бъдеще. А така
също и разширяване възможностите на предлаганите онлайн-платформи за достъп. Не на последно място е и повишаване на системите за защита, както и културата на потребителите на този вид
банкиране, за да се избегнат и сведат до минимум злоупотребите с

Използвана и цитирана литература:
1. „Анализ на съществуващите системи
за разплащания, позволяващи електронен
обмен и информация“, „ДатаМакс“ АД, юни,
2008 г.
2. Б., Божинов, Н. Георгиев „Състояние и
тенденции на онлайн банкирането в
България“, Сп. „Диалог“, ИНИ, Извънреден
тематичен бр. №1, август 2012 г.
3. Божинов, Б. „Електронните пари“, Велико
Търново, Абагар, 2000 г.
4. Държавен вестник бр. 16 от 22.02.2011 г.
5. Кънев, М. и Кол. „Макроикономика“, Велико
Търново, Абагар, 1999 г.
6. Парушева, С. „Кражбите на самоличност
и защитата на интернет банкирането“,
Сп. „Икономически алтернативи“, бр. №2,
2009 г.
7. Сивата икономика: подходи за измерване и моделиране“, Кратки методологични
анализи, МФ, 2011 г.
8. Тофлър, А. „Третата вълна“, София, ИК
„Яворов“, 1991 г.
9. Schneider, F. „The Shadow Economy in Europe,
Using payment systems to combat the shadow
economy“, Visa Europe, 2011, p. 16
10. http://www.capital.bg/biznes/
finansi/2013/04/29/2051670_potencialnite_
novi_klienti_na_kreditni_karti_v/
11. http://www.fibank.bg/bg/elektronenpodpis/page/2175

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ
В ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ

ИС ТОРИЯ, ЦЕЛ, МИСИЯ

Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на студентите в
Европейския колеж по икономика и управление. Той се състои от представители на студентите от всички курсове и специалности в общото събрание
на ЕКИУ.

лични данни и банкови сметки.
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МИСИЯ
• Да предоставя актуална и полезна информация на студентите от всички специалности, всички форми на обучение.
• Да участва активно във всички академични мероприятия на колежа.
• Да установява контакти с други местни и международни студентски организации.

2010 – 2011
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛ)
12. Организиране на презентация за студентски бригади
в САЩ.

ИС ТОРИЯ НА ДЕЙНОС ТИТЕ

13. Организиране на коледно парти за студентите от ЕКИУ.
14. Национален конкурс „студент на годината”.
15. Изготвяне и разпращане на поздравителен адрес, по
случай 8-ми декември.
16. Подпомагане на академичния съвет за издаването на

2006 – 2007

юбилеен вестник, по случай 10 годишнината на ЕКИУ.

ТИХОМИР ИВАНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛ)
1. Създаване на сайт, форум, информация за информация на студентите, както и за

17. Активно участие в кандидат-студентскатa кампания.
18. Организиране на конкурс „Мис и Мистър” Европейски

техните специалности.
2. Изработване на учебни програми в кредитен вариант.

колеж.
19. Организиране на благотворителен бал, по случай 10

3. Културни мероприятия.
4. Съорганизатори на конкурс „Мис и Мистър” академика.
5. Организиране на съвместни спортни дейности с други университети.

годишния юбилей.
20. Организиране на едномесечен стаж в Община Пловдив за студентите от ЕКИУ.

6. Шествие 5 години ЕКИУ.
7. Национален конкурс „студент на годината”.

21. Съорганизатори на „Open Student Fest”.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007 – 2010

2011 – 2013

ГЕОРГИ ЗАПРЯНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛ)

РАДОСТИН ГРАБЧЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛ)

8. Обновяване на фитнес залата.

22. Организиране на благотворителен коледен бал.

9. Участие в международен панаир на об-

23. Активно участие в кандидат студентската кампания.

разованието.

24. Организиране на стажове за студентите от ЕКИУ.

10. Съорганизиране на “Open Student Fest”.
11. Съорганизатори на конкурс „ Мис и
Мистър” академика.
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МАРТ 2013
Връчване на почетната академична сте-

НОВИНИ И СЪБИТИЯ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ

пен Доктор Хонорис Кауза на д-р Sheila
Camerer, Посланик на Република Южна
Африка в България. Публична лекция на
тема: Managing South Africa’s transition to
democracy and Bulgarian parallels.

ДЕКЕМВРИ 2013
Изпълнителният

директор

на

SG

Expressbank г-н Ян Дюмонтей изнася публична лекция на тема: Силата на екипа е в
различните гледни точки.

АПРИЛ 2013
Прокредитбанк: партньор на малкия и
средния бизнес. Представяне на работодател и програма Млад Банкер.

ФЕВРУАРИ 2013
Публична лекция на доц. д-р Kazuhiro
Kurose, Graduate School of Economics and
Management, Tohoku University, Japan на
тема The institutional relationship between

АПРИЛ 2013
Представяне на Job Tiger Bulgaria: Креативни практики в намирането на работа.

money flow and structural dynamics: an
empirical investigation.
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НАУКА И БИЗНЕС
Издание 1/2014
ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

МАРТ 2013
Публична лекция на Christopher Lyscher,
Danish

Technological

University,

на

тема: Radical grass roots incubation and
acceleration.

#01
2 0 1 4

АПРИЛ 2013
Публична лекция на Ian Choo, Niels Brock
College, Copenhagen Business School, на
тема: Angola – creating new possibilities in
Africa.

ОКТОМВРИ 2013
Публична лекция на Isao Okazaki и делегация водена от кмета и председателя на
общинския съвет на град Окаяма, Япония
и лекция на тема: Опита на Япония в управлението на природни бедствия и аварии.

Всички права са запазени и са собственост на Европейски колеж по икономика и
управление. Ползването, цитирането и позоваването на материали от Наука и
Бизнес е възможно само след писмено разрешение от Редакционния съвет на Наука
и Бизнес.

АПРИЛ 2013
Публична лекция на Bo Koch-Christiansen,
Copenhagen Business School, на тема: How
to become a growth entrepreneur?
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