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Приветствие на Ректора
Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание втория брой на студентското академично списание на Европейския колеж по икономика и управление – „Наука и
Бизнес”.
Във връзка с повишените изисквания към резултатите от основните продукти на висшето училище, качеството на преподавателския, студентски
и научноизследователски труд, както и необходимостта от по-пълна и завършена форма на комуникиране на тези резултати, Ректорският съвет на
Европейския колеж реши да организира настоящото студентско издание
- онлайн списание - в което да намират публичност студентските научнопрактически резултати, постигнати в течение и като резултат от обучението
и опита, натрупан в ЕКИУ. Списанието бе озаглавено „Наука и Бизнес”, като
обобщение на осъществената връзка между теоретичното познание и учебни казуси от преподавателската работа в Европейския колеж, от една страна, и реалния 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 чрез подходящо използвана методология,
достигат до аргументирани изводи и/или изразяват управленска позиция
по предмета на изследване.
Настоящият брой представя отличените разработки на участниците в конкурса „Млад икономист на Съюза на икономистите в България и Федерацията на научно-техническите съюзи. Списанието ще излиза 2 пъти годишно на
новата уеб страница на Европейския колеж и в началото ще бъде редактирано от Ректорския съвет.
Списанието събира авторски материали целогодишно на адрес:
scienceandbusiness@ecem.org. Разработките следва да отговарят на основни изисквания към студентска публикация, да са преминали основна
езикова и теоретична редакция, да съдържат името/имената на студентите-автори, да бъдат в Microsoft Word 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 Студентския съвет на Европейския колеж по икономика и управление.
Списанието „Наука и Бизнес” включва и бюлетин на най-значимите прояви
в рамките на Европейския 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.
Доц. д-р Цветан Коцев
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Особености на
електронния магазин
Пенка Колева, ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Интернет средата предоставя множество удобства за потребителите, които
те използват и търсят все повече. За бизнеса това означава, че е открит още
един път за справяне с последиците от кризата през периода 2008-2010
година. От една страна множество търговци преминават от офлайн към онлайн търговия, а въпреки свитото потребление в страната и бавния темп
на нарастването на заплатите, потребителите все по-често се ориентират
към сайтовете за групово пазаруване, търсят отстъпки, сравняват оферти и
имат все по-високи критерии, които предприятията и търговците в интернет среда трябва да задоволят. 1
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Точно поради тази причина фирмите, които са се ори-

Публичният сайт е мястото, където си взаимодействат

ентирали да си създадат свой собствен електронен ма-

потребителите-клиенти с електронния магазин. Тук се

газин, трябва да знаят каква е организацията на един

извежда списък на продуктите от избрания раздел в

интернет магазин, как се създава той, през какви етапи

няколко страници с кратка информация за всеки про-

преминава създаването му и каква е структурата на

дукт и неговата цена. Най-важната функция на публич-

разходите му, по какъв начин се прави подбор на уеб

ния сайт е пазаруването. Това е тази част от уеб сайта,

дизайнер, какви начини на онлайн разплащания трябва

където фактически се извършва електронната търго-

да се предложи, до каква степен бизнесът е пригоден

вия и се сключват сделките с клиентите. 2

за онлайн търговия, какви са капаните на електронната
търговия и след създаването на електронния магазин
какво голямо значение за увеличаване на продажбите
има интернет маркетинга на вече съществуващия магазин.

Организация
на Интернет
мага зин
Структурата на един интернет магазин се разполага
върху уеб сайт, който представлява съвкупност от йерархично организирани хипертекстови документи.
Всяка една страница има две области: статична и динамична.
Статичната област съдържа заглавната част на страницата, главното меню, подменюто на съответния
контекст и завършваща част. В динамичната област се
извежда контекстно-зависимата информация от съдържанието на уеб сайта и най-често това е динамично
извлечена информация от базата данни, свързана към
страницата. По този начин съдържанието, което се показва на потребителя, е най-актуалното.
На практика интернет магазинът е сайтът за електронна търговия, който се състои от две части:
• едната се нарича публичен сайт и е предназначена
за посещаване и работа с потребителите и клиентите;
• другата част се нарича административен сайт и е
предназначена за администраторите на електронния магазин - продуктовите мениджъри, които редактират и въвеждат информацията за продуктите,
ценовите листи; търговските мениджъри, които обслужват поръчките на клиентите; персонала, който

С ъздаване на
Интернет
мага зин
Създаването на един интернет магазин е сложна и
отговорна задача, изискваща знанията и усилията на
множество специалисти в различни области на информационните технологии. Сериозно предимство е
работата в екип, както и опитът в организирането на
интерактивни приложения. Необходимостта от наличие на специалисти в различни области се обяснява с
разнородния и многоспектърен кръг от задачи, които
се решават при създаването на един интернет магазин.
Най-общо задачите могат да се обособят в 5 групи:
• технически;
• програмни;
• маркетингови;
• взаимоотношения с партньори;
• осигуряване на защита и безопасност.

се грижи за поддръжката на електронния магазин.
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Като начало е необходимо да се определи

Друг съществен момент е, че екипът от създателите на един интер-

географският ареал на продаваната стока,

нет магазин трябва да се съобразява както с общите изисквания и

след това да се определят парньорите по

целите, поставени пред тях, така и с особеностите на персонализи-

доставката и накрая - формата на плащане.

рания маркетинг. Такъв тип маркетинг се прилага главно към уеб
места от типа “бизнес клиент” и има за цел да определи клиентите,

Към техническите и програмните задачи

посещаващи уеб мястото или индивидуално, или по демографско

могат да се отнесат изборът на технически-

разпределение, и в зависимост от това да се генерират съответни

те средства и програмното осигуряване

дисплеи, промптове, цени и продукти, съвпадащи с интересите на

(софтуер).

клиентите.

Основните трудности при създаването на

Необходим е задълбочен и реалистичен анализ, за да се избере

интернет магазин е изборът на програм-

оптимално решение с оглед на поставените задачи, наличните фи-

ното решение. Тук са възможни няколко

нансови ресурси и списъка от поставените въпроси. Резултатите и

варианта:

изводите от него са определящи за избора на вариант за създаване

• арендоване или включване към вече
съществуващ интернет магазин;

ходимо да се определят някои организа-

Етапи в създаването
на Интернет
магазин и структура
на разходите

ционно-технически въпроси, свързани с

Създаването на интернет магазин минава през следните етапи:

компанията и целите, които тя преследва,

1. установяване на връзка с мрежата чрез пощенска кутия;

реализирайки идеята за създаване на ин-

2. създаване на home page с информация;

тернет магазин:

3. създаване на интерактивни страници за комуникация с потре-

• закупуване на готово програмно решение;
• самостоятелна разработка на проекта;
• поръчване на чужда разработка.
Независимо от избрания вариант е необ-

• какви категории стоки ще се представят
и предлагат чрез интернет магазина;

бителите;
4. интегриране на базите данни на предприятието;

• колко позиции ще се представят и с

5. допускане на транзакции по уеб;

какви характеристики (основни и с ре-

6. пускане на електронна търговия;

кламна цел, за кои стоки е необходимо

7. пълна интеграция на приложенията.

графично представяне);
• каква система се предвижда за доставка и заплащане на стоките;
• каква точно инфраструктура е необходима в настоящия момент (съобщителна среда, сървъри, персонал) и
готовността да се измени при необходимост;
• какви са предполагаемите финансови
разходи, които може да понесе фирмата при промяна на съществуващите
бизнес процеси;
• каква е предвижданата величина на заявките, клиентите, оборота.

4

на интернет магазин. 3

На всички от представените етапи е необходимо да се калкулират
направените разходи, както и тези, които ще се извършат при реалната експлоатация на интернет магазина. Структурата на разходите
при електронната търговия значително се отличава от тази на традиционната и има следния вид:
• разходи за създаване и използване на програмно осигуряване;
• такси за ползване на готова система на интернет магазин;
• разходи за адаптация на програмното осигуряване към бизнес
процесите на фирмата;
• разходи за оптимизация на бизнес процесите;
• разходи да обслужване на необходимата инфраструктура;
• разходи за създаване на специални реклами;
• такси за използване на интернет връзката;

Европейски колеж по икономика и управление

• разходи за представяне на безплатна информация (обзори и
образци на стоки, консултации, резултати от проведени интерактивни запитвания, място за обяви) на клиентите, която е необходима за стимулиране на решението за покупка;
• разходи за техническото обновяване на фирмата във връзка с
организацията на интернет магазина;
• разходи за поддържане и модернизиране на програмното осигураване;

Наука и Бизнес 02/2014

1.
2.
3.

• разходи за организиране на доставката на стоките или за договорите с фирмите, осигуряващи тази услуга;
• разходи за договори с реални производители на стоката, ако
фирмата дистрибутира такива;
• разходи по осигуряване защита на данните;
• други технически разходи в зависимост от избрания вариант на
организация на електронна търговия. 4

Избор на
уеб дизайнер
Изключително важно е да бъде избран подходящ дизайнер, който
да може да направи един уеб сайт ефективен и да може да се превърне в печеливш виртуален магазин.
В никакъв случай не е преувеличено твърдението, че голяма част
от успеха на уеб сайта зависи от добре подбрания уеб дизайнер.
Но как бихме могли да оценим качествата на нашия евентуален уеб
дизайнер? Ето и някои въпроси, които може да зададем на дизайнер, който евентуално ще ангажираме, както и няколко аспекта, от
които да се интересуваме:

4.
5.
6.

Какви уеб страници и “виртуални” магазини е изградил в миналото?
Кои са предишните клиенти, от които
може да бъде поискана референция?
С кой софтуер за изграждане на
виртуални магазини е най-добре
запознат?
Трябва ли нашият магазин да бъде
със

статични

или

динамично-

генерирани страници?
Какво ще правим, за да оптимизираме “процента на конверсия” на
магазина?
Кой ще е собственик на страницата след като дизайнерът си свърши
работата?

7.
8.
9.
10.

Кой ще осигури ежедневната под-

дръжка на магазина?
С какъв екип за реализиране на
проекта разполага дизайнерът?

В какъв срок ще бъде завършен

проектът?
Колко ще струва всичко? 5
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Е-магазини - начини за
онлайн разплащания
Едно от най-големите предимства на уеб сайта като

Дейността на електронните магазини се регламентира

маркетингов инструмент е, че той може не само да ни

от Закона за електронната търговия, Закона за елек-

стимулира да поискаме да купим даден продукт, но и

тронния документ и за електронния подпис и Закона

да дава средството това да става веднага. Тоест, сайтът

за паричните преводи, електронните платежни ин-

може да генерира продажби директно. В случаят целия

струменти и платежните системи. Законът за защита на

процес на продажбата се осъществява онлайн през

потребителите също има отношение към дейността на

сайта, изграден като електронен магазин.

е-магазините. Той въвежда изискването електронните
търговци да приемат плащане за стоката в 7-дневен

Едно от най-големите предимства на уеб сайта като

срок (работни дни) след доставката. През това време

маркетингов инструмент е, че той може не само да ни

купувачът може да върне стоката, ако тя не отговоря на

стимулира да поискаме да купим даден продукт, но и

първоначалното описание или е дефектна.

да дава средството това да става веднага. Тоест, сайтът
може да генерира продажби директно. В случая целия
процес на продажбата се осъществява онлайн през
сайта, изграден като електронен магазин.
Макар и броят на хората, които имат кредитни карти и
дебитни карти и могат да плащат онлайн, да расте, все
още малко от тях го правят. Затова и повечето онлайн
магазини предлагат и други опции за заплащане - банков превод или наложен платеж.
Системите за онлайн разплащания, които се ползват у
нас, са ePay.bg и eBG.bg за Борика, Транскарт, Мастер
кард и Маестро, Виза и Виза електрон.

6

6

Европейски колеж по икономика и управление

Наука и Бизнес 02/2014

До каква степен мояТ бизнес е
пригоден за електронна търговия?
Електронната търговия зависи от няколко проблема - какво правите, как работите и какъв е мениджмънт екипът ви.
Нека разгледаме тези въпроси от практическа гледна точка.

Пригоднос т на продукта/услугата
А) Сваляне от мрежата

В) Доставка

Първият фактор е степента, до която вашият продукт

Третият фактор е доколко вашият продукт или услуга е

или услуга може да се сваля от интернет. Например

лесен за доставка. Ако произвеждате физически проду-

софтуер, игри и картинки, документации или онлайн

кти или можете да извършвате услугата си във вашата

публикации като новини или статии. Този бизнес по

сграда или офис, то тогава е вероятно клиентите ви да

природа е електронен.

имат висока степен на сигурност при поръчка при вас;

Б) Каталози
Вторият фактор е до каква степен вашият продукт или
услуга може да бъде каталогизиран. Ако имате набор
от услуги или продукти, тогава можете да представите
портфолиото на продуктите си под формата на каталог.
Вашият продукт:
• има различни черти като цвят, размер, обем;
• има различни възможни допълнителни екстри като
боя металик, застраховка, включена вечеря и др.;
• има ясно формиране на цената;
• има точни дати за доставка.
Вашата услуга:
• има различни черти като продължителност, степени, ресурси;
• има точни резултати;
• ясно определя какво включва и какво не.

по-малко вероятно е те да се тревожат за това дали вие
ще можете, или няма да можете да извършите доставка.
Вашият продукт:
• може да бъде пакетиран в кутия;
• може да бъде доставен от куриер, минибус или камион;
• е в наличност или може да бъде изработен бързо.
Вашата услуга:
• може да бъде извършена във ваша сграда или офис;
• може да бъде извършена в сграда или офис на клиента ви на дата, която може да бъде заявена предварително или в рамките на предвидим период от
време;
• има фиксирани или предвидими резултати.
Резултатът ви е добър? Значи бизнесът ви е подходящ
за електронна търговия. 7
Друг критерий за ориентация в бизнес средата в елек-

Резултатът ви е добър. Просто трябва да изработите

тронната търговия е проследяването на статистиче-

подходяща пазарна кошница и подходящия каталог и

ските данни за продаваните стоки по интернет, както

влизате в бизнеса.

и общата стойност на покупките и продажбите през
годините на стоки и услуги чрез интернет. Една обща
и надеждна представа за електронния бизнес може да
ни дадат статистическите данни на Национален статистически институт /НСИ/.
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Вид на поръчваните стоки и услуги
от лицата по интернет (%) 8
Видове стоки и услуги

2012
Общо

Мъже

Жени

Храни, напитки и стоки за ежедневна употреба

11.1

6.3

4.9

Стоки за дома (мебели, играчки и др.)

21.2

9.6

11.6

Филми и музика

6.8

4.5

2.2

Книги, списания, вестници или електронни материали за обучение

25.9

12.3

13.6

Дрехи, спортни стоки

63.6

29.4

34.2

Компютърен софтуер и надстройки (вкл. компютърни и видео игри)

7.4

5.4

2.0

Компютърен хардуер

3.5

2.4

1.1

Електронно оборудване (вкл. фотоапарати)

10.6

7.6

3.0

Покупка на ценни книжа, финансови услуги или застраховки

1.4

0.8

0.6

Пътувания или хотелски резервации

31.3

15.5

15.8

Билети за различни събития

15.3

7.9

7.4

Други

19.5

10.8

8.7

Капаните на
е лектронната
т ърговия

Прекалено ограничен проект
• Можете да избегнете горния капан, като си поставите прекалено скромни цели. В света на електронната търговия все още има много пазарни
ниши, към които никой не протяга ръце. Вгледайте
се добре в конкуренцията и, ако тя е слаба, обмис-

Ако за първи път сте се заели с електронна търговия,

лете дали да не повдигнете мерника си и не се при-

вероятно сте подтикнат от изблика на ентусиазъм и

целите в постигане на пазарна доминация за три

страст към новото. Много бизнес проекти се озовават

години.

на боклука поради липса на предпазливост. Преди да
приложите на практика вашата голяма идея, направете
проверка на реалността.

Прекалено много технологии в проекта ви
• Трябва да имате технологични познания. Не е вярно.
• Трябва да имате компютърен отдел. Не.

Прекалено голям проект
• Можете да увеличите три пъти пазарния си дял за
12 месеца. Доста амбициозно.
• Можете да промените бизнес сектора за три години. Доста невероятно.
• Можете да погълнете доставчиците си или конку-

• Сайтът ви трябва да е пълен със свръхмодерни технологични приумици. Не, ако клиентите ви не го
искат.
• Имате нужда от огромни сложни компютърни системи или Интранет. Не, ако работите с ограничен
бюджет.

рентите си. Рядко.
• Можете да създадете нов тип клиент. Никога.

Опитайте се да държите технологиите извън мислите и
плановете си, особено на ранните етапи на развитие на

Опитайте се да свалите големия си план до по-пости-

проекта ви. Вместо това се концентрирайте върху дей-

жими цели и следете внимателно приходите и продук-

ността, качеството, методите и ползите.

тивността.
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Стойност на покупките и продажбите на
предприятията по интернет (млн. лв) 9

2006 / 543 м лн. лв.
2007 / 668 м лн. лв.
2008 / 1027 м лн. лв.
2009 / 1331 м лн. лв.
2010 / 965 м лн. лв.
2011 / 2241 м лн. лв.
2012 / 1892 м лн. лв.

2006 / 543 м лн. лв.
2007 / 543 м лн. лв.
2008 / 1090 м лн. лв.
2009 / 1761 м лн. лв.
2010 / 2493 м лн. лв.
2011 / 3443 м лн. лв.
2012 / 4205 м лн. лв.

Прекалено стандартен проект

Вървите прекалено бързо

Може би сте се влюбили в сайта на някой от конку-

Не подхождайте към електронната търговия като към

рентите ви. Може би сте открили идеалния интерфейс,

обикновен проект. Това не е обикновен проект. Това

идеалния дизайн, идеалния бизнес модел. И се изку-

по-скоро е нов начин на търговия. Може да сте доста

шавате да го копирате. Недейте! Преработете идеята

бърз в прилагането на нови неща, но тук дивечът бяга

и я направете по-добра. Моделирайте бизнеса си по

и се крие бързо.

собствен калъп, използвайте собствен подход, защото
така е по-вероятно да сте по-убедителен в сайта си. И
така е по-вероятно той да стане уникален и забележимо различен.

Колкото по-добра е бизнес идеята ви, толкова е поважно да я осъществите бързо, да бъдете пръв. Ключовият период тук е след като сте осъществили първоначалното проучване. В момента, в който получите
анализа на бюрото си, часовникът започва да тиктака
и не би трябвало да ви отнема повече от три месеца
между анализа и старта на проекта. В противен случай
сайтът ви ще е остарял, преди да се появи. 10
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Интернет маркетинг и
значението му за
е лектронния мага зин

Интернет маркетингът е процес при който се цели изграждане и развитие на позициите на дадена компания в
Интернет средата възприемана като пазар. SEO е съкращение от Search Engines Optimization, или оптимизация за
търсещи машини е доказалият се най-ефективен и дълготраен метод за Интернет маркетинг. Популярно се нарича
и оптимизация за търсачки. Оптимизацията за търсачки е система от средства за подобряване на класирането на
даден сайт в резултатите на търсещите машини за ключови думи и фрази свързани с дейността на сайта. Това е бавен
процес включващ 2 основни направления на действие:

1. Оптимизация структурата и съдържанието на оптимизирания сайт.
2. Изграждане на връзки водещи към оптимизирания сайт и конкретни страници от него от други сайтове.
Оптимизацията за търсачки има много предимства
пред останалите методи за интернет маркетинг. Преди
всичко това е постоянството на резултатите във времето и повишаването на авторитета на марката. Тези и редица други фактори правят оптимизацията за търсачки
предпочитан метод за онлайн маркетинг.
В дните на криза всеки бизнес би се поинтересувал от
възвращаемостта на инвестицията направена в оптимизация за търсачки. Реалността както и ред изследвания на различни компании както в България така и по
света показва, че оптимизацията за търсачки извършена от професионалисти е инвестиция с изключително
висок процент на възвръщаемост, често надвишаващ
и този на директният маркетинг. Това се получава тъй
като професионално направената оптимизация за търсачки би дала по-добро позициониране на оптимизираният сайт, което от своя страна довежда често до
сериозно повишение на посещаемостта му от потенциални клиенти какъвто е всеки един от тях.

Негативните аспекти на оптимизацията за търсачки се
изразяват главно в опасността при избор на специалист за извършване на оптимизацията. 11
Изводът, който се налага е, че малките и средни предприятия в България преминавайки от „офлайн” към
„онлайн” бизнес създават ново поле за реализация на
своите продукти и услуги и разширяват възможностите
си за по-лесен достъп до нови потенциални клиенти.
В заключение може да се каже, че все по-голяма част
от малките и средни предприятия в България, избират
Интернет като начин на продажба на стоките и услугите си. Направата на магазина е най-лесната част, докато
поддръжката, маркетингът, съдържанието и социалните мрежи са по-трудната. Изисква се единствено търпение – да, търпението е ключовият фактор в целия
този процес, защото ще има провали, но и възходи, ще
има разочарования, но и мигове на успех. Единствено
търпеливите биха успели в изграждането на работещ
онлайн магазин. Всичко останало го има в интернет. 12

Използвана литература
1. http://www.ue-varna.bg/uploads/sb_n_konf/I_TOM.pdf с. 498
2. Шишманов, К. Електронна търговия и електронни разплащания. Абагар, Велико Търново, 2004 г., с. 54-57
3. Шишманов, К. Електронна търговия и електронни разплащания. Абагар, Велико Търново, 2004 г., с. 65-69
4. Шишманов, К. Електронна търговия и електронни разплащания. Абагар, Велико Търново, 2004 г., с. 70-72
5. Mоцев, М. Електронна търговия. ФорКом, 2001 г., с. 150-157
6. Tомс, Ж. ; Белогушева, Г. Онлайн маркетинг. Мисия още по-възможна. Сиела, София, 2007 г., с. 43-44
7. Къминг, Т. Малкото”е”- големият бизнес. Класика и стил, София, 2006 г., с. 43-47
8. http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17&a1=2405&a2=2416&a3=2418#cont
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10. Къминг, Т. Малкото”е”- големият бизнес. Класика и стил, София, 2006 г., с. 61-63
11. http://www.ue-varna.bg/uploads/sb_n_konf/I_TOM.pdf с. 501-502
12. http://socialevo.net/kak-da-napravim-rabotesht-onlayn-magazin-v-socialni-mreji-chast-4-417729
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НЯКОИ К ЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС ОТ ТИПА
BUSINESS-TO-CONSUMER
Камелия Рупска

В БЪЛГАРИЯ
Съвременният свят е завладян от високите технологии. До преди две десетилетия идеята да се води разговор очи в очи със събеседник, намиращ се
на хиляди километри разстояние, беше в сферата на научната фантастика.
Сега това е ежедневие. Високотехнологичните машини могат да извършват
сложни изчисления само за части от секундата, да пазят в себе си бази данни, които не може да се поберат и в най-голямата библиотека. И най-важното, за времето от появата си до наши дни, те се превърнаха от скъпоструващи машини, притежание на големи компании или научни лаборатории, във
вещ, която присъства в ежедневието на почти всяко домакинство.
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Техниката не може да реши проблемите на хората. Но
използването й способства това да става по-лесно.

зависимост от това дали тези фактори са под контрола

Чрез нея задоволяваме по-лесно потребностите си от

на предприятието или то не може да влияе върху тях,

общуване, забавление, информация. По-лесно може да

те се подразделят на вътрешни и външни. Външните

придобиваме блага. Но ако сами по себе си електрон-

фактори, които сме разгледали, са: ниво на развитие

ните машини са добри помощници, то свързани в мре-

на интернет, интернет инфраструктура, ниво на онлайн

жа са незаменими. Ето защо идеята информационните
технологии да се внедрят в бизнеса и договорите за
обмен на стоки, а и самите стоки при техническа възможност 1, да започнат да стават по електронен път, е
естествен начин предприятието да се приспособи към

разплащания, влияние на електронните посредници,
влияние на виртуалните общества, правно регулиране,
развитие на магазинната мрежа. Разгледаните вътрешни фактори са: стойност, доверие, богат избор, отношение към клиента.

бързо развиващата се електронна среда. Така от тради-

Тъй като става въпрос за търговия, ръководена по елек-

ционния начин за взаимодействие с клиента се преми-

тронен път, то един от най-важните фактори, от които

нава към така наречената електронна търговия. Самата

тя зависи, е нивото на развитие на различните елек-

електронна търговия е част от електронния бизнес, за-

тронни канали за комуникация. Интернет е най-бързо

щото при „електронния бизнес технологиите не се из-

и най-добре развиващият се канал от такъв вид, което

ползват само за продажби, а и за да се подобрят всички

го прави и най-честото място за електронна търговия

аспекти на бизнес процесите“ [3]. Целта на настоящата

от типа бизнес-потребител 2. През 2012-та година до-

разработка е да бъдат изследва някои ключови факто-

макинствата с достъп до интернет в България са 50,9%

ри за успешно развитие на електронна търговия в Бъл-

от всички, докато през 2004-та година са 9,6%, или за

гария, като се акцентира върху техните положителни и
отрицателни влияния.
Терминът електронна търговия се използва за търговия, ръководена чрез електронни средства [6]. Тя найчесто се класифицира на база връзката между участващите субекти, като в настоящата разработка ще се
обърне внимание на електронната търговия от вида
Business–to–Consumer (B2C, бизнес към потребител).
B2C, както говори и наименованието, е „ориентирана
към купувачите електронна търговия, където акцентът
е продажба на продукти и услуги за потребителите“ [5].
Следователно при изграждането и използването на
своята платформа за електронна търговия, предприемачът не бива да забравя, че той е предназначен за
индивидуални клиенти и трябва да се съобразява с техните специфични изисквания и особености.
Както върху всяка икономическа дейност, така и върху електронната търговия въздействат редица фактори, които оказват влияние върху нейното развитие. В
настоящата разработка ще се обърне внимание върху
някои ключови фактори за нейния успех. Такъв фактор
за успех се дефинира като основен фактор, който помага на бизнеса за постигането на своите цели [6]. В

12

периода 2004-та–2012-та година са нараснали над пет
пъти [11]. В Европейския съюз относителният дял на
домакинствата с достъп до интернет за 2012-та година
е много по-висок – 76%, но ръстът за периода 2004-та–
2012-та година е 1.85 пъти [9]. Това поставя българският
предприемач, който търгува по електронен път, в сравнително по-неизгодни стартови позиции в сравнение
с европейските си колеги. В същото време този недостатък може да бъде разглеждан като предимство, тъй
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като интернет в България е един бързо развиващ се и

търговци предлагат наложен платеж, като единствен

все още не разгърнал пълните си потенциали канал за

начин за разплащане. Макар че потребителят все още

комуникация, който ще предоставя все повече възмож-

да подхожда с недоверие към онлайн транзакциите, е

ности.

добре интернет сайтовете да предлагат и електронни
алтернативи на плащането в брой. Това би улеснило в

България разполага с изградена интернет инфраструк-

пъти купувачът и би направил интернет търговецът ат-

тура. Освен това потребителите имат навика редовно

рактивна и удобна алтернатива на стандартния офлайн

да се възползват от нея. Според директора на Между-

магазин. Освен това по този начин електронният мага-

народен бизнес маркетинг на еBay, Алекс Маркс, по-

зин може по-лесно да излезе извън рамките на българ-

ради тези причини „България и Румъния се намират в

ското интернет пространство и да предлага своите сто-

по-добра позиция за развитието на електронната тър-

ки и услуги на международния интернет потребител.

говия в момента, отколкото пазарите от Западна Евро-

Ако уеб сайта използва модул за разплащания, предос-

па са се намирали в началото.“ [10] Инфраструктурата

тавян от вече позната за потребителя компания, това

и достъпът на потребителите до интернет са ключови

ще повиши и доверието към самия сайт.

предпоставки за растежа на електронната търговия. В
България те са налице, а очакванията за бъдещото им

Налични са различни възможности за внедряване на

развитие ни дават възможност да предвидим и тяхното

модули за интернет разплащане в уеб сайтовете. Пред-

положително влияние върху електронната търговия в

приемачът следва да ги проучи и да избере най-добрия

страната.

вариант за себе си. Едно възможно решение е българският сайт еPay.bg. Чрез него могат да се осъществят

Друг важен фактор с въздействие върху електронна-

както разплащания от потребители, които вече имат

та търговия от вида Business-to-Consumer е нивото

сметка във еPay.bg, така и от такива, които разполагат

на онлайн разплащанията. По данни на Националния

с международни кредитни или дебитни карти Visa и

статистически институт през 2012-та година едва 7% от

MasterCard. Освен това сайтът предлага и решения за

потребителите, използвали интернет през последните

интегриране на модули за разплащания в най-голямата

три месеца, са ползвали услугата интернет банкиране.

социална мрежа Facebook, което е възможност за елек-

Според данни на Българската асоциация за електрон-

тронния търговец да стане по-достъпен за електрон-

на търговия „под 10% от онлайн магазините поддържат

ното общество, което използва социалната мрежа.

плащане с карти“ [8], а голяма част от електронните
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С навлизането на електронната търговия в икономи-

мите прекупвачи са тези, които подпомагат растежа на

ческия живот започва да се счита, че така постепенно

електронната търговия [6]. В България има само някол-

множеството традиционни посредници от производи-

ко големи електронни посредника и това се отразява

теля до потребителя ще отпаднат, тъй като купувачът

негативно на бързото развитие на сектора. Може да се

ще е в състояние да поръча директно от сайта на про-

предположи, че това е и възможност за стартиращия

изводителя това, което му е нужно. Този извод се прави

електронен посредник да намери своята пазарна ниша,

най-вече на база теорията на транзакционните разхо-

където да се развие.

ди, но в същото време в литературата са представени и

В интернет хората търсят информация, дават мнения,

доказателства (на база същата теория), според които е

забавляват се, общуват. Така те се обособяват в раз-

възможен и напълно обратният ефект, а именно по-чес-

лични виртуални общества. При прилагането на мар-

то използване на електронни посредници [3]. Също

кетинговата стратегия от ключово значение е да се от-

така „се очаква, че клиентите ще предпочетат удобство-

чете ролята на виртуалните общества, които се явяват

то на пазаруването на едно място“ [7]. В българските

ключов фактор за неговия успех. Това е така, защото те

условия, където производителите на стоки и услуги за

„могат да повишат търговските дейности, а общности,

крайния потребител са по-скоро малки предприятия с

организирани около професионални интереси, могат

не широк асортимент, можем да твърдим, че интернет

да улеснят B2B или B2C електронна търговия“ [6]. Из-

магазин, който е електронен посредник, ще се радва на

граждането на виртуално общество около уеб сайта на

повече клиенти и по-голяма печалба от малкия, който

търговеца може да допринесе за реномето на онлайн

предлага едва няколко продукта. Чрез него потреби-

магазина, да повиши доверието на клиентите, да спо-

телите ще могат да закупят повече и по-разнообразни

могне за получаването на обратна връзка. Освен това

стоки на веднъж, което ще им спести време, а най-ве-

по този начин нови клиенти ще могат да получат бързо

роятно и пари, заради това, че доставката и разходите

и лесно информация от по-стари клиенти за продукта

за нея ще се направят един, а не няколко пъти. Ето защо

или услугата, която търсят. Маркетинговата стратегия

малкият производител на стоки трябва добре да анали-

трябва да отчита и мненията в други виртуални обще-

зира и сравни вариантите: да отвори собствен електро-

ства, извън създадените от самата нея. Интернет е мяс-

нен магазин, или да използва услугите на електронен

то, където информацията може да се предава и търси

посредник, който да предлага стоките му. Освен това в

за относително кратко време. Ето защо електронният

литературата съществува и мнението, че именно голе-

търговец трябва да полага повече грижи за качеството
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на предлаганата стока или услуга, тъй като информа-

където потребителят само поръчва дадена стока или

цията за мненията на потребителите се разпространя-

услуга, този закон регулира единствено самия акт на

ва също толкова бързо.

сключване на сделката за електронна търговия 4. Но не
се регламентира физическата доставка на стоките (тъй

Като всяка сфера на обществения живот, така и елек-

като в този случай тя не се доставя чрез електронни

тронната търговия следва да бъде регулирана от пра-

средства), начина на тяхното съхранение и изисквани-

вото. Обществените отношения, свързани с електрон-

ята към търговеца. Но дори самото излагане на информация в интернет пространството относно стоките или
услугите, които той предлага, се счита за предоставяне
на услуга на електронното общество. Ето защо на уеб
сайта на електронния търговец трябва надлежно да
се предоставя цялата изискуема информация съгласно постановките на Закона за електронната търговия.
Той е длъжен да спазва и всички разпоредби на закона,
които се отнасят до него.
При електронната търговия собственикът на бизнеса,
може да не е търговец по смисъла на Търговския закон.
Лицата, които не са търговци, но упражняващи стопанска дейност (лица на свободна професия, земеделски
производители и др.), също могат да използват електронни канали, чрез които да комуникират със своите
потребители. Например, един занаятчия, регистриран
като лице на свободна професия, би могъл да използва

ната търговия, са регулирани от Закона за електронната

уеб сайт, чрез който да приема поръчки и плащания от

търговия. По смисъла на закона електронна търговия е

своите клиенти. Това доказва още веднъж, че дейност-

„предоставянето на услуги на информационното обще-

ите, който могат да бъдат контролирани по електро-

ство“ [2], като за такива се считат „услуги, включително

нен път са разнообразни. Ето защо тази разработка не

предоставяне на търговски съобщения, които обик-

може, а и не бива да обхваща в детайли всички елемен-

новено са възмездни и се предоставят от разстояние

ти на електронния пазар и тяхното правно регулиране.

чрез използването на електронни средства след из-

Но можем да отбележим, че в тази ситуация се прилага

рично изявление от страна на получателя на услугата.“

правото, което е приложимо за същата дейност, която

[2] Според закона „предоставяне на услуги от разстоя-

не се контролира чрез електронни средства.

ние” е предоставянето на услуги, при което страните
не се намират едновременно на едно и също място,

Гъстотата на магазинната мрежа също е фактор, който

а “предоставяне на услуги чрез електронни средства”

указва влияние върху електронната търговия. В САЩ,

е предоставянето на услуги, при което всяка от стра-

където електронната търговия е добре развита, мага-

ните използва устройства за електронна обработка,

зините са далеч от потребителя и за да се стигне до

включително цифрово компресиране и съхраняване

тях е нужен транспорт – най-често личен автомобил.

на информацията, като услугата изцяло се осъщест-

В България „на повечето места магазините са само на

вява чрез използване на проводник, радиовълни, оп-

няколко десетки метра от домовете на хората и много

тически или други електромагнитни средства. Така се

по лесно и практично е да се пазарува директно в тях,

регулират само услуги, които се извършват по елек-

отколкото да се търсят алтернативи“ [4]. Това може да е

тронен път. Когато става въпрос за интернет магазини,

и по-евтината възможност, тъй като често потребителят

които използват интернет пространството като място,

не прави транспортни разходи, за да иде до магазина,
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а при поръчка чрез интернет плаща за доставката под

Осигуряването на качеството също e такъв непре-

някаква форма. Ето защо този фактор се отразява отри-

къснат процес. От една страна търговецът трябва да

цателно на развитието на електронната търговия у нас.

предоставя винаги актуална и точна информация, а от
друга – да следи продуктите, които пристигат у край-

За успеха на дадено предприятие имат значение и ре-

ния потребител наистина да отговарят на описаното в

дица фактори, които са част от неговата вътрешна сре-

каталога. Този процес е пряко свързан с поддържане

да. Според Алекс Маркс най-важните такива фактори

на високо равнище на доверие от страна на потреби-

са стойност, доверие и богат избор [10]. Независимо

телите и не бива да се пренебрегва от предприемача.

от начина, по който се осъществява сделката, клиентът търси да закупи потребителска стойност. При из-

Богатият избор също е ключов фактор за успех на

граждането на своя бизнес предприемачът не бива да

предприятието. Както вече споменахме, потребителят

забравя това и на първо място трябва да се фокусира

предпочита да пазарува от едно място, първо, защото

върху ползите от продукта или услугата, а след това

така е по-удобно – ще спести време и ще използва ин-

върху нейното представяне в интернет пространство-

терфейса на един сайт, с който вече е свикнал. И второ,

то.

защото най-вероятно очакванията са да е по-евтино,
поради факта, че доставката ще се направи веднъж, съ-

В условията на електронна търговия доверието на по-

ответно и разходите за нея ще се направят само един

требителя към търговеца играе по-голяма роля откол-

път. Ето защо се очаква електронните търговци, които

кото при традиционната. Той няма възможност за физи-

предлагат по-богат избор да имат и повече клиенти и

чески контакт със стоката и не може сам да се увери в

то лоялни.

нейните качества, а трябва напълно да се доверява на
информацията, поместена в уеб сайта, същото се отна-

Независимо от географското положение на предприя-

ся и за съхранението на личните му данни и банкова

тието, продукта (услугата) който предоставя, или начи-

сметка. В тази ситуация е напълно разбираемо, че „по-

на по който я предоставя, отношението към клиента

требителите се отнасят с недоверие към възможността

е ключов фактор за успех. За да се представи добро и

да се закупят голямо количество стоки през интернет“

качествено обслужване, е необходимо да се събират

[1]. Ето защо електронният търговец трябва непрекъс-

данни както за, така и от клиента. С излизането на биз-

нато да се стреми да преодолява това недоверие. Га-

неса в електронна среда този процес се улеснява мно-

рантирането на сигурността на данните и операциите,

гократно поради автоматизацията му. Така в ключов

извършвани чрез уеб сайта на търговеца, не е еднокра-

фактор за успеха се превръщат не големите бази данни

тен акт, а процес, който трябва да тече непрекъснато.

с информация за клиентите, а ефективното им управле-

Това изискване е породено от същността и природата

ние, анализиране и вземане на решения на база вече

на интернет – бързо развиваща се и динамична среда,

направения анализ. Управлението на връзките с клиен-

в която заплахите да могат да се развиват също толкова

тите (CRM) “е комбинация от бизнес процеси и техноло-

бързо. Само така потребителят може да се чувства си-

гии, която се използва за по-доброто изследване, пре-

гурен и да прави поръчки.

ценяване на потребителя от различни гледни точки и
тяхното най-добро обслужване“ [5]. Внедряването на
тези системи и правилното им използване спомага за
подобряване на споменатите по-горе три съществени
условия за развитие на електронната търговия – доверие, сигурност и богат избор. Те позволяват маркетинговата стратегия да се насочи към отделния потребител или към достатъчно малък сегмент, но клиентът
да я възприема като индивидуална. Така потребителят
усеща индивидуално отношение към себе си, което е
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предпоставка той да се върне отново на сайта, за да

работка са изследвани ключови фактори за успех на

използва услугите му. Макар че електронната търго-

предприятието, което осъществява електронната тър-

вия в България не е достатъчно развит пазар (съгласно

говия от типа Business–to–Consumer (B2C) в България. В

предложената в началото на разработката статистика),

резултат от направения анализ на техните положител-

неговото разширяване може да става в сравнително

ни и отрицателни ефекти се налага изводът, че те имат

тесни граници. Ето защо електронният търговец трябва

специфично проявление в българската действителност.

да се стреми на първо място да печели лоялни клиенти,

Условия за електронна търговия в България съществу-

а след това да привлича нови такива. Още повече, че

ват, но в момента тя не е развита достатъчно. Интере-

това е свързано с по-малко разходи [5].

сен е фактът, че с развитието на по-големи търговци в
тази сфера условията за електронна търговия ще се по-

Възможността за масово използване на електронни

добряват до известно равнище. Електронната търговия

устройства води до възможност за организиране на

е само аспект от електронния бизнес, пред развитието

търговските отношения чрез тях. В представената раз-

на който има големи възможности в нашата страна.

Използвана литература:
[1] Върбанов Р., „Основи на електронния бизнес“, Академично издателство „Ценов“, 2007
[2] Закон за електронната търговия
[3] Михаилов, Г., “Етапи и развитие на електронната
търговия”, Център за икономическо развитие, 2001
[4] Шишманов, К., „Електронна търговия и електронни
разплащания“, Абагар, Велико Търново, 2004
[5] Bushry, M., “E-commerce”, Fire Wall Media, 2005
[6] Manzoor, A., “E-Commerce”, Lap Lambert Academic
Publishing, 2010
[7] Schmidt, Inga; Doubler Th.; Schenk, M., “E-commerce
– A platform for Integrated Marketing: Case Study on U.S
Retailing”, LIT Verlag Münster-Hamburg-London, 2002
[8] http://www.baet.bg
[9] http://epp.eurostat.ec.europa.eu
[10]http://www.investor.bg/novini/261/a/faktori-za-razvitiena-elektronnata-tyrgoviia,88019/
[11] www.nsi.bg

Например поръчката на бюро по интернет олицетворява договор, сключен с електронни средства, но
самата стока се достига до потребителя по физически път. Но ако самата стока има електронна
форма (софтуер, музика, снимки и др.), тя би могла да
се доставя чрез електронни средства.
2
Но не и единственото. Като пример можем да дадем
закупуването на мелодии и игри за мобилен телефон, което може да стане чрез изпращане на SMS до
продавача, съдържащ код, отговарящ на съответния
продукт.
3
Електронните посредници най-често са такива
електронни търговци, които не произвеждат стока, а
я преподават на потребителя посредством електронен магазин.
4
В глава трета от Закона за електронната търговия
– Задължения на доставчиците при сключване на договори чрез електронни средства, се регулират именно
начините на сключване на договори по електронен
път, изискванията към договора и задълженията на
доставчика на услугата.
1
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ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В
ЗАСТРАХОВАНЕТО
ФАКТОР ЗА НАМА ЛЯВАНЕ РАЗНОСКИТЕ НА
ЗАС ТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕС ТВА
Докторант Милен Митков, СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов

За да осъществяват нормално дейността си, застрахователите неизбежно
трябва да извършват и разноски. Те са предназначени както за организирането, управлението и разпределението на застрахователния фонд, така и за
инвестиционните и обслужващи странични дейности. Разноските се характеризират с голямо разнообразие, но на базата на определени критерии те
се разделят и систематизират в по-общи групи. Разноските в качеството си
на елемент при формиране цената на застрахователния продукт играят важна роля в застрахователно-техническите пресмятания. От техния размер
зависи големината на застрахователната вноска.
Акцентът в представената разработка е поставен върху използването на
електронната търговия от застрахователните дружества като фактор за намаляване застрахователните разноски. Застъпена е тезата, че успешното
прилагане на електронните продажби от застрахователните дружества в
нашата страна води до намаляване разноските и съответно цената на застраховките.
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Застрахователните дружества се стремят да се приспособят към

разноските, а от там и цената на застра-

факторите, които оказват влияние върху тяхната дейност, за да

ховките. С оглед постигане икономия от

повишат възможностите си за развитие и своята ефективност. Те

разноски целесъобразно е предлагането

разработват или актуализират своите бизнес стратегии и плано-

на застрахователни продукти да става по

ве, определят възможностите за по-нататъшно развитие, създават

електронен път. По този начин се понижа-

ориентация за бъдещето на дружествата като цяло или на отделни

ват аквизиционните разноски, свързани

аспекти от дейността им. Един от съществените фактори за възник-

със заплащане на комисионни на застрахо-

ване на електронната търговия в застраховането е възможността за

вателните посредници. Логично след това

въздействие върху размера на разноските.

се понижават и инкасовите разноски, свързани със събирането на текущите застрахо-

Разноските на застрахователите представляват съществена част

вателни вноски. Освен това електронната

от размера на застрахователната вноска. Тяхното намаление води

търговия в застраховането способства ад-

до възможност за намаляване на застрахователната премия, което

министративно-стопанските разноски да

е значително конкурентно предимство за всяко застрахователно

се намалят, като се осъществят икономии

дружество. Те трябва да се анализират от всички страни, защото

от канцеларски материали, застрахова-

правилното им изчисление е от значение за калкулирането на бру-

телни полици, сметки и бланки под строга

то премиите в застраховането. При изграждането на тарифите по

отчетност. Не е необходимо последните да

отделните застраховки актюера трябва да знае точния им размер,

бъдат отпечатвани, а е възможно използва-

за да може правилно да изчисли застрахователната премия, която

нето само на обикновена хартия за издава-

трябва да плащат застрахованите.

нето на електронната полица.
Правилното решаване на проблема за раз-

В застраховането положителният ефект от разноските се свързва
не само със самоиздръжката и рентабилността на застрахователното дружество, но и със стойността на застрахователния продукт.
От една страна, намаляването на разноските води до нарастване на
положителния финансов резултат от дейността на застрахователя,
а от друга - тяхното понижаване намалява размера на застрахователната вноска, тъй като разноските са неин компонент. Следователно, разноските засягат както застрахователя, така и застрахованите.

носките е важна задача от дейността на
застрахователните дружества. Неговото
подценяване води до пропускане на една
от възможностите за поевтиняване на застрахователната защита и за реализиране
на печалба от разноски. Един от начините
за реализиране на икономии от разноски
в застраховането е дружествата да предлагат електронни полици в своята дейност.
Поевтиняването на застрахователната за-

В специализираната литература 1 е посочено, че разноските в за-

щита чрез използването на електронната

страховането могат да се групират на:

търговия и намалението на разноските е

• аквизиционни разноски - те се използват за придобиване на
нова продукция;
• инкасови разноски - свързани със събирането на втората и
последващите застрахователни вноски;
• административно - стопански - те са управителни и са в сила,
докато е в сила действието на застрахователния договор.

съществено предимство за конкурентното
място на дружествата. Така ще се премахнат пространствените ограничения при
използването на традиционните модели
за продажба на застрахователните продукти и ще се създадат реални икономически
стимули за широко прилагане на електрон-

За да бъде в състояние застрахователното дружество да въздейства

ната търговия в застраховането.

върху размера на разноските, необходимо е то да познава причините, които оказват влияние върху тях. Въвеждането на електронната търговия в застраховането е предпоставка за намаляване на
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При извършването на своята дейност дружествата се

От общо 17 анкетирани застрахователни дружества

стремят да увеличат обема на застрахователната про-

разпределението е следното: 11 застрахователни дру-

дукция, което прави възможно да се намалят незави-

жества, работещи по „Общо застраховане”, от общо 17

симите разноските. Един от начините за увеличаване

или извадката обхваща - 65% от всички дружества и

броя на застраховките е разкриването на допълни-

6 от общо 16 застрахователни дружества, работещи по

телни пунктове за продажба и широка посредническа

Животозастраховане или извадката обхваща 37%. Ме-

дейност. Това обаче би довело до увеличаване на за-

тодологията на изследване е: анкетно проучване чрез

страхователните разноски за издръжка на дейността,

индивиндуална анкетна карта, съдържаща 15 въпроса

заплащане на наеми и заплати на служители. Именно за

за установяване на текущото състояние на използване

намаляване на тези разноски е по-удачно дружествата

на електронна търговия от застрахователните друже-

в своята дейност да предлагат повече и разнообразни

ства.

застрахователни продукти по електронен път.
Резултатите от изследването показват, че делът на
електронните продажби на застрахователни продукти
Разноските на застрахователните дружества, с оглед
изследване на взаимовръзката между тях и темпа на
развитие на електронната търговия, е необходимо да
бъдат разгледани, като компонент, формиращ част от
цената на застраховките.

към общия реализиран премиен приход се увеличава,
като през 2012 година достига 2,5%, което е увеличение спрямо предходната година повече от два пъти. За
целия анализиран период 2009-2012 година делът на
електронните продажби на застраховки се е увеличил 12 пъти, което категорично говори за значителен

С цел извеждане на по-точни резултати за предлаганите застрахователни продукти по интернет е проведено
анкетно проучване сред застрахователните дружества.
Основна задача на изследването е осъществяване на
задълбочен анализ на състоянието и развитието на
електронната търговия в застраховането за периода
2009-2012 година.

напредък. Данните от изследването са онагледени на
фигура 1:
Безспорно през анализирания период се наблюдава
тенденция към плавно увеличение дела на продаваните застраховки по електронен път. Това означава, че
застрахователните дружества умело започват да прилагат в своята дейност електронната търговия. Вярно е

Направеното проучване обхваща 17 застрахователни
дружества, генерирани на случаен принцип от общо
33 работещи на застрахователния пазар в България.
Това показва, че са обхванати над 50% от застрахователните дружества, с което извадката има представите-

също, че не трябва да се преустановява традиционата
продажба на застрахователни продукти, предвид спецификата на застрахователната услуга. Явно застрахователите осъзнават, че електронната търговия в застраховането става неотменна част от своята дейност.

лен и достоверен характер.

0.2% 0.5% 1.2% 2.5%
2009

2010

2011

2012

Фиг 1. Дял на електронните продажби на застрахователни продукти от реализирания премиен приход през периода 2009-2012 г.

20

Европейски колеж по икономика и управление

Наука и Бизнес 02/2014

Анализът на застрахователните разноски се прави с цел

вателите започват да предлагат електронни полици в

да се посочат степента и темповете на развитие след

своята дейност. Забелязва се също, че няма промяна в

използването на електронната търговия в дейността

относителния дял през 2011 и 2012 година. Друга ус-

на застрахователите. Така ще се оценят състоянието

тановена закономерност, че най-голямо намаление

и потенциалът на дружествата с оглед възможност-

на относителния дял на разноските се забелязва при

та за подобряване на дейността им, чрез използване

„Гражданска отговорност“ на автомобилистите. При нея

на електронна търговия, като иновативно решение в

относителният дял в началото на анализирания период

пласмента.

заема 46% и достига 26% в края на 2012 година, което е намаление от близо два пъти. Това е така, защото

По данни на Комисията за финансов надзор (КФН)2 в

е въведена Електронна система за оценка, контрол и

края на 2012 година относителният дял на разноските

управление на риска (ЕИСОКУР), чрез която се издават

спрямо премийния приход на застрахователите в Бъл-

електронни полици за „Гражданска отговорност” на ав-

гария е 35 %. Той е изчислен чрез брутен коефициент,

томобилистите. Това позволява значително да се нама-

който отчита размера на брутните извършени разнос-

лят разходите по издаването на полицата.

ки спрямо брутния премиен приход на застрахователите /вж. Таблица 1/. От данните в таблицата се забелязва

Така представените данни не дават достатъчно ясна

постепенно нарастване дела на разноските като през

представа за влиянието на електронната търговия в

2010 година той е най-висок - 38%, след което делът

застраховането върху размера на застрахователните

намалява до 35% в края на анализирания период. Една

разноски, защото в брутният коефициент на разноски-

от причините за това е, че след 2009 година застрахо-

те са включени всички разноски, които правят застрахователите. Необходимо е да се анализират само аквизационните и административните разноски, тъй като

Таблица 1.
Относителен дял на разноските
на застрахователите за
периода 2008-2012 година

електронната търговия в застраховането има пряко
отношение към тях. Данните от анализа са представени
в следната таблица:
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периода 2008-2012 година

Нетни
оперативни
разходи:
аквизиционни
разноски
административни
разноски
Общо:

Изложените

хил.лв

2008

2009

2010

2011

2012

-319 656

-311 180

-329 451

-279 953

-283 223

-207 500

-197 759

-169 708

-166 561

-152 162

-527 156

-508 939

-499 159 -446 514

Таблица 2.
Размер на аквизиционните и
административните разноски
в застраховането за периода
2008-2012 година

-435 385

данни в табл.2 потвърждават изказаното становище и доказват, че

електронната търговия е един от начините за намаляване на разноските на застрахователите.
Безспорно, съществуват

и други фактори, които оказват влияние към намаляване на

разноските но те не са обект на нашето изследване. През анализирания период 2008-2012
година общо за целия застрахователен пазар в нашата страна разноските намаляват от 527,15
млн.лева до 435,38 млн.лева в края на периода или с 17,4%. Това показва значителна
тенденция към намаляването им, което се дължи и на прилагането на електронната търговия в
застраховането.
По отношение на аквизиционните разноски данните показват намаление от 319,65 млн.
до 283,22 млн.лв в края на периода през 2012 година. Административните разноски за същия
анализиран период намаляват от 207,5 млн.лв. до 152,16 млн.лв през 2012 година.
Най-голямо намаление имаме при аквизационните разноски в периода от 2010 г. до
2012 год., където се забелязва спад от 14,03%. Това може да се обясни и с навлизането на
24

Фигура 2.
Темп на развитие на застрахователните разноски в лева
Изложените данни в табл. 2 потвърждават изказано-

Най-голямо намаление

имаме при аквизационните

то становище и доказват, че електронната търговия е

разноски в периода от 2010 година до 2012 година,

един от начините за намаляване на разноските на за-

където се забелязва спад от 14,03%. Това може да се

страхователите. Безспорно съществуват и други факто-

обясни и с навлизането на електронната търговия в

ри, които оказват влияние към намаляване на разнос-

застраховането и понижаване на разходите, свързани

ките, но те не са обект на настоящото изследване. През

със заплащане на комисионни на посредниците. Съ-

анализирания период 2008-2012 година общо за целия

ществено е намалението при “Гражданска отговорност“

застрахователен пазар в нашата страна разноските на-

на автомобилистите, като най-масово сключвана за-

маляват от 527,15 млн. лева до 435,38 млн. лева в края

страховка поради елиминирането в значителна степен

на периода или със 17,4%. Това показва значителна тен-

на застрахователните посредници чрез въвеждане на

денция към намаляването им, което се дължи и на при-

електронната й продажба.

лагането на електронната търговия в застраховането.
Безспорно показаните в табл. 2 стойности характери-
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По отношение на аквизиционните разноски данните

зират тенденция към намяване на разноските. С увели-

показват намаление от 319,65 млн. до 283,22 млн. лв в

чаване на годините абсолютният размер на разноските

края на периода през 2012 година. Административни-

намалява. Развитието на описаните застрахователни

те разноски за същия анализиран период намаляват от

разноски може да се представи графично по следния

207,5 млн. лв. до 152,16 млн. лв през 2012 година.

начин:
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Относителният дял на аквизиционните разноски, пока-

израз на взаимовръзката между наблюдаваните вели-

зан на фигура 3, е по-голям в сравнение с този на ад-

чини. Ще бъдат използвани методите на регресионния

министративните разноски, спрямо общите разноски

и корелационния анализ 3, които се прилагат успешно

на застрахователите. Това е така, защото дружествата

при измерване на зависимости между количествени

извършват по-голям разход във вид на комисион-

признаци. Въз основа на резултатите от използваните

ни към посредниците. Независимо че с навлизане на

модели ще бъдат направени изводи за влиянието на

електронните продажби в застраховането до голяма

електронната търговия в застраховането върху разме-

степен се премахва необходимостта от посредници и

ра на разноските, а от там и върху цената на застрахо-

аквизационните разноски се понижават, се забелязва

вателната услуга.

тенденцията делът им да е по-висок спрямо административните разноски. Това показва, че все още електронните продажби в застраховането са недостатъчно
и че е необходимо увеличаване на броя им.

Огромната конкуренция между застрахователните дружества, намалелите доходи на населението и свитите

Може да се направи изводът, че разноските в застрахо-

продажби провокират застрахователите да търсят нов

ването са изкючително чувствителни към промените

метод за продажба на застрахователни продукти. В ре-

в пласмента на застрахователите. Увеличаването на

зултат на това те започват да се конкурират не само на

продажбите по електронен път води до намаляване на

ниво размер на застрахователната премия и застрахо-

разноските по сключването на полиците. Доказването

вателни покрития, но и по начин на предлагане и про-

на тази теза е свързано с установяване големината на

дажба на застрахователните продукти. Основание за

връзката между темпа на развитие на електронната

това са и резултатите от извършения регресионен ана-

търговия и размера на разноските на застрахователите,

лиз на информацията от проведеното анкетно проуч-

което ще бъде направено по-нататък в това изследване.

ване, показани в таблица 3, от които се установи, че корелационният коефициент на Пирсън R е 0,91183, което

Следва да се разкрият основните трансформации в за-

е индикатор за много силна корелационна зависимост

страхователния пазар от използването на електронни-

между относителния дял на електронните продажби и

те продажби. Чрез анализа ще се даде количествен

размера на разноските.

Фигура 3.
Дял на аквизиционните и административните разноски на дружествата в лева
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Таблица 3.
Връзка между електронната търговия
в застраховането и общия размер на
разноските

Regression Statistics
Multiple R

0,911833404

R Square

0,831440157

Adjusted R Square

0,747160235

Standard Error

18,56917636

Observations

4

ANOVA
df
Regression

SS
1

3401,669799

3401,6698
344,81431

Residual

2

689,6286214

Total

3

4091,298421

Coefficients

MS

Standard Error

t Stat

Intercept

508,704699

14,80127975

X Variable 1

-4,4561653

10,47919247 -3,1408951

34,368967

F
9,8652222

P-value
0,0008455

Significance F
0,0881666

Lower 95%
445,01993

0,0881666 -78,002371

Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
445,01993

572,38947

12,174281 -78,002371

572,38947

12,174281

Установената зависимост е отрицателна т.е.

има огромен потенциал да намали тези разноски, като игнорира

нарастването на електронните продажби

застрахователните посредници и ги изключи от застрахователната

води до намаляване размера на общите

сделка.

разноски по застраховките. Данните в таблица 3 показват, че 83,14% от промените

Резултатите от регресионния анализ, получен по метода на най-

в размера на разноските са в следствие на

малките квадрати, са посочени в таблица 4. Данните от таблицата

изменението на електронните продажби.

показват, че индексът на корелация заема стойност 0,7345, което е

Те потвърждават много силната зависи-

индикатор за много силна корелационна зависимост между отно-

мост на развитието на електронната търго-

сителния дял на електронната търговия и размера на аквизицион-

вия върху разноските на застрахователите.

ните разноски на застрахователните дружества.

Базирайки се на средния коефициент на

Изчисленията показват, че 53,95% от промените в размера на акви-

еластичност, очакванията са всяка промя-

зиционните разноски са в следствие на изменението на електрон-

на на електронните продажби с 1% да води

ните продажби, което потвърждава много силната зависимост на

до промяна на относителния дял на раз-

развитието на електронната търговия върху резултата на застра-

носките с 0,0102%.

хователите.

Стойността на регресионния коефициент е

Стойността на регресионния коефициент е -3,115453, което озна-

-4,456165, което означава, че при увелича-

чава, че увеличаването на електронните продажби с 1% съответ-

ване на относителния дял на електронната

ства намаляване на аквизационните разноски с 3,115 млн. лв.

търговия с 1%, съответства намаляване на
общите разноски с 4,456 млн. лв.
Аквизиционните разноски се правят от
застрахователите с оглед сключването на
нови застраховки. Съществен дял в тях се
пада на аквизиционната комисионна на
застрахователните посредници. Електронната търговия, както вече беше отбелязано,
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Базирайки се на средния коефициент на еластичност, очакванията
са всяка промяна на електронните продажби с 1% да води до намаляване на аквизиционните разноски с 0,011%.
Административните разноски също чувствително могат да бъдат
намалени с използването на електронната търговия, което води до
подобряване организацията на работа и до спестяване на разходи,
свързани с издаването на различни документи на хартиен носител.
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Таблица 4.
Връзка между електронната търговия
в застраховането и размера на
аквизиционните разноски

Regression Statistics
Multiple R
R Square

0,734552905
0,53956797

Adjusted R Square

0,309351955

Standard Error

19,61988004

Observations

4

ANOVA
df

SS

MS

Regression

1

902,2010414 902,2010414

Residual

2

769,8793853 384,9396927

Total

3

1672,080427

Coefficients
Intercept
X Variable 1

Standard Error

319,5974857
-3,115453

t Stat

F
2,3437465

P-value

0,733362725

Adjusted R Square

0,600044088

Standard Error

12,06078507

Observations

Lower 95%

0,0023858

11,07213885

0,2654471 -64,590237

-1,53092993

252,30923

Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
386,88574

252,30923

386,88574

30,6889 -64,590237

30,6889

Таблица 5.
Връзка между електронната търговия
в застраховането и размера на
административните разноски

0,856366

R Square

0,2654471

15,63878372 20,43621111

Regression Statistics
Multiple R

Significance F

4

ANOVA
df

SS

MS

Regression

1

800,1642118 800,1642118

Residual

2

290,9250732 145,4625366

Total

3

1091,089285

Coefficients
Intercept
X Variable 1

Standard Error

t Stat

189,1072134

9,613514912

19,6709752

-1,340712

6,806294778

-2,34538414

F
5,5008267

P-value
0,0025744

Significance F
0,143634

Lower 95%
147,7436

0,143634 -45,248499

Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
230,47083

147,7436

230,47083

13,321747 -45,248499

13,321747

От извършения регресионен анализ в таблица 5 се установи, че

ства на намаляване на административните

корелационният коефициент на Пирсън R заема стойност 0,8563,

разноски с 1,34 млн. лв.

което е индикатор за силна отрицателна зависимост между относителния дял на електронната търговия и размера на администра-

Базирайки се на средния коефициент на

тивните разноски на застрахователните дружества. Данните се

еластичност, очакванията са всяка промя-

потвърждават и от факта, че 73,33% от промените в размера на

на на електронните продажби с 1% да води

административните разноски на застрахователите са в следствие

до намаляване на административните раз-

на изменението на електронните продажби.

носки с 0,008%.

Стойността на регресионния коефициент е - 1,340712, което озна-

Въпреки установената връзка между обема

чава, че увеличаването на електронните продажби с 1% съответ-

на електронната търговия и абсолютния
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размер на застрахователните разноски,

Коефициентът на определението е със стойност 0,6114. От това

съществуват и други причини последните

следва, че 61,14% от промените в дела на разноските на застрахо-

да намаляват през разглеждания период.

вателите са в следствие изменението на електронните продажби

Например, намалелият премиен приход

на застрахователните продукти, което потвърждава силната зави-

също е съществен фактор за констатира-

симост между развитието на електронната търговия и размера на

ното намаление.

разноските на застрахователите.

Относителният дял на разноските спря-

Стойността на регресионния коефициент е -0,01146, което означа-

мо размера на застрахователната вноска,

ва, че при всяко увеличаване на относителния дял на електронната

показан чрез коефициента на разноските,

търговия с 1 % съответства намаляване дела на брутните разноски

е много по-съществен индикатор за вли-

в застрахователната вноска с 0,0114%.

янието на електронната търговия. Затова тук ще бъде потърсена корелационна
връзка между тези два показателя.

Резултатите от анализа доказват, че масовото въвеждане на електронната търговия в застраховането ще доведе до чувствително намаляване на застрахователните разноски, до понижаване размера

Резултатите, посочени в таблица 6, уста-

на застрахователната вноска, както и до повишаване конкурентос-

новяват че корелационният коефициент

пособността на застрахователните дружества.

на Пирсън R е 0,7819, което е индикатор
за силна корелационна зависимост между
относителния дял на електронните продажби и относителния дял на разноските
в застрахователната вноска. Установената
зависимост е отрицателна т.е. увеличаването на относителния дял на електронните продажби води до намаляване дела на
разноските в застрахователната вноска.

Таблица 6.
Връзка между електронната търговия
в застраховането и коефициента на
разноските

Regression Statistics
Multiple R

0,781962255

R Square

0,611464968

0,417197452
Adjusted R Square
Standard Error 0,011451226
Observations

4

ANOVA
df
Regression

SS
0,000412739

0,0004127

Residual

2

0,000262261

0,0001311

Total

3

0,000675

Coefficients
Intercept
X Variable 1

26

MS

1

Standard Error

t Stat

F

Significance F

3,147541

0,218037745

P-value

Lower 95%

Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

0,375111465

0,009127642

41,096206

0,0005916

0,33583839

0,4143845

0,3358384

0,4143845

-0,011464968

0,006462301

-1,7741311

0,2180377

-0,039270003

0,0163401

-0,03927

0,0163401
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Въз основа на изложените данни, проведените анкети и направените анализи могат да се изтъкнат следните резултати от използване на електронната търговия в дейността на застрахователните
дружества в нашата страна:
1. Наблюдава се непрекъсната тенденция на засилване интереса
на потребителите към електронните продажби на застрахователни продукти.
2. Значително нараства делът на електронните продажби в прихода на застрахователните дружества, като достига 2,5%, през
2012 год..
3. Електронните продажби на застрахователни продукти

се

предлагат и са внедрени в малки и средни по размер застрахователни дружества.
4. Съществува много силна зависимост между относителния дял
на електронната търговия в застраховането и размера на разноските, установена с корелационния коефициент на Пирсън
със стойност 0,9118.
5. Изчисленията показват, че 83,14% от промените в размера на
разноските са в следствие изменение в относителния дял на
електронните продажби.
6. Увеличаването на електронните продажби с 1% съответства с
намаляване на аквизационните разноски с 3,115 млн. лв..
7. Увеличаването на електронните продажби с 1% съответства с
намаляване на административните разноски с 1,34 млн. лв..
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ИНОВАЦИОНЕН БИЗНЕС МОДЕЛ
ЗА ПОВИШАВАНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА
ТЪРГОВИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА СРЕД
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Зорница Йорданова
Според Питър Дракър следващата информационна революция е в пълен
ход. Това не е революция в технологията, машините, техниката, софтуера
или скоростта. Това е революция на КОНЦЕПЦИИТЕ (Дракър). Концепциите обединяват идеите и дават смисъл на технологиите, обличат нуждите и
съпровождат човечеството по пътя му в развитие на цивилизацията. Смело
можем да кажем, че последните 20 години принадлежат на интернет технологиите, които се превърнаха в значима и незаменима съставка на бизнеса,
бита, държавното управление, надеждите за развитие, погледа в бъдещето.
35% от населението на планетата са интернет потребители, като за Европа
данните сочат, че 63% от населението имат постоянен свободен достъп до
интернет и необходими познания за използването му, за Северна Америка
този показател е 79% (http://www.internetworldstats.com/stats.htm). В България интернет потребителите, според доклад на Световната банка, са 50.8%,
което е под средното за Европа равнище, но в същото време отново доказва значимостта на интернет и проникването му сред населението.

28

Европейски колеж по икономика и управление

Наука и Бизнес 02/2014

Данните еднозначно сочат тенденциите за развитие и

чрез разширяване взаимодействието на бизнес орга-

трансформация на различните културни и потребител-

низациите с банковия сектор. Бизнес моделът предпо-

ски традиции в единен и общ път – интернет общност-

лага споделяне на бизнес и потребителски интереси

та. Като обособен и идентифициран феномен, интернет

между клиентите на банковата институция чрез актив-

сплотява и обединява нуждите на близо 2.5 млрд. души

но предлагане на продукти и услуги от страна на произ-

по света. Това е най-големият пазар на света, защото ед-

водители и търговци към потребителите на по-ниска

новременно е единен (от концептуална гледна точка) и

цена от пазарно съществуващата. Намалението в цена-

в същото време покрива всяка част на планетата. Тези

та се постига благодарение на специфични колективни

изводи разкриват потенциала му за използване като

функции на представения бизнес модел, постигане на

инструмент за търговия, маркетинг, осъществяване на

по-висока ефективност в процеса на продажби на биз-

традиционни пазарни отношения по нетрадиционен

нес организациите и съкращаване на пътя до крайния

до преди 20 години начин.

клиент. Предлагането на преференциални условия е
обосновано срещу възможността търговците да отпра-

След поглед върху значимостта и потенциала на интер-

вят офертите си директно към голямата клиентска база

нет средата, в изложението на настоящия доклад ще

на банката, което дава възможност да бъдат снижени

бъде представен иновационен бизнес модел, който ще

транзакционните им разходи за пласирането /рекла-

увеличи значението на електронната търговия и ин-

мирането/ предоставянето на своята продукция ди-

тернет маркетинга за българските предприятия, пред-

ректно на пазара. Иновационният модел представлява

вид по-слабо изразените интернет потребителски и

обособен пазар, намиращ се в центъра на пресечните

покупателни навици на българското население, а и на

точки между потребителите и производителите/тър-

българските предприятия. Въпреки по-ниските стой-

говците. Той е специфична мрежа за сътрудничество,

ности, за разлика от средноевропейските, за периода

която изгражда организационна структура под форма-

от 2010 до 2012 година обемът на интернет продажби-

та на обособен пазарен клуб между фирми, произво-

те е скочил 32 пъти (Пенчев, 2013), а този на интернет

дители и търговци на стоки и услуги (банкови корпо-

рекламата само за една година – 2012 г. отчита брутен

ративни и МСП клиенти) и потребителите – граждани

ръст от 25% спрямо 2011 г. и достига рекордните при-

(банкови клиенти – физически лица). Очакваните ре-

ходи в размер на 45.4 млн. лв. (Ipsos, 2013)

зултати от прилагането на модела биха довели до по-

Основни субекти в икономиката на една страна са населението, бизнесът и държавата. Партньор на всички
субекти в икономиката, който опосредства икономическите процеси помежду тях, е банката. Банката е
партньор на бизнеса, инструмент на държавата и ико-

вишаване продажбите на бизнес организациите и ръст
на потребяваните блага от страна на крайните клиенти,
предимно благодарение на добре рекламираните продукти, достигнали до широка аудитория чрез основния
инструментариум на клуба – интернет.

номически посредник за населението. Като център на

Основен инструмент на модела и ключов момент в

взаимодействието между основните субекти в иконо-

диференциацията му от други съществуващи пазарни

миката, банката има съществена и значима роля за ико-

аналози е изграждането на интернет платформа, която

номиката на страната, за растежа на предприятията, за

да обменя информация между фирмените си клиенти

благоприятстване на бизнес средата. Именно поради

и клиенти физически лица за изгодни предложения,

тези причини изборът за обединител между интереси-

промоции и преференциални оферти на конкретни

те на потребителите и тези на производителите/търго-

стоки и услуги. Фирмите предоставят преференциални

вци попада в територията на банката като институция.

оферти за закупуване на своята продукция на банката,

Основна цел на доклада е да представи иновативен
бизнес модел „Бизнес банков клуб”/ББК/ за повишаване продажбената активност на бизнес организациите
и механизъм за достигане до по-широк кръг клиенти

която оповестява информацията за това чрез интернет
платформата си на своите клиенти. Те, от своя страна,
могат да се възползват от нея при определени условия
- членство в клуба и разплащане с клубна карта (с деби-
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Схема 1.
Основни принципи на взаимодействие между
потребители и производители/търговци чрез модел ББК
тен или кредитен характер). Моделът притежава голям

ловие за предоставяне на оферти от страна на бизнеса

набор от маркетингови функции и стимули, включител-

е те да бъдат преференциални от общо предлаганите

но влиза във взаимодействие с маркетинговия микс по

извън клуба. По смисъла на това изискване могат да

отношение на всички свои компоненти – продукт, цена,

бъдат прилагани широк спектър от маркетингови под-

дистрибуция и промоция.

ходи и методи: по-ниски цени, по-голямо количество за
единица цена, по-високо качество на стандартна цена

Моделът предполага извършването на нова, неизполз-

и други. Целта е по този начин да бъдат привлечени

вана до момента от страна на банка дейност, стъпвайки

голям брой клиенти, които да потребяват стоки и ус-

на изначалната функция на банките, а именно разпла-

луги в рамките на клуба и по този начин да увеличават

щателната. Участието в клуба е формализирано чрез

продажбите на бизнеса, който сам не би могъл да дос-

издаване на специални карти. Те имат за цел предимно

тигне до всички тези потенциални клиенти или това би

разплащателна функция, но също и притежателна – да

му струвало прекомерно висока и неоправдана цена.

идентифицират притежателите им като клубни члено-

Моделът предполага по-ниската цена на стоките и ус-

ве. Бизнес клиентите участват в клуба, предоставяйки

лугите да бъдат за сметка на широко разпространената

преференциални оферти от своята дейност към оста-

гласност на продукта, както и директното свеждане на

налите участници в клуба, а клиентите физически лица

информацията до крайния клиент (по-ниски разходи за

могат да се възползват от тях чрез идентификация като

реклама, маркетинг, пазарно проникване, сегментация

клубен член, т.е. чрез използването на валидна, изда-

на клиентите, проучвания). Предвид голямата клиент-

дена за тази цел карта и разплащането с нея. Важно ус-
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ска база, с която разполагат водещите банки – това би

таналите алтернативи за реклама/достигане до пазари

било не само възможен пазар, достъп до нови клиенти,

предвид затрудненото положение на болшинството от

но също така и реклама, за която ще бъде заплатено

предприятия и силно рестриктивните маркетингови

чрез по-ниска цена на продукта, вместо чрез повиша-

бюджети.

ване на цената, която да заплати рекламата, както е
конвенционалната практика. Разходите, образуващи

По своя път до крайния клиент продуктът не видоиз-

себестойността на продукта, могат да бъдат определе-

меня характеристиките си, не подобрява качествено

ни като преки и непреки. Непреките разходи за продук-

и количествено стойността си – променя се единстве-

тите включват няколко елемента, които при участие в

но неговата цена за сметка на допълнителни разходи

Модел ББК са дублирани и производителят/търговецът

за транспорт, маркетингово позициониране, трудови

може да ги изключи от ценообразуването на продукта.

възнаграждения и други, включително и печалбата на

Допълнителната стойност за фирмата е и освобожда-

поредния прекупвач по стълбата до потребителя. При

ване на допълнителни средства от време, влагане на

Модел ББК това стъпало е едностепенно и е в посо-

ресурси, като човешки капитал, финансиране, мар-

ка надолу, съкращавайки от цената на производителя

кетингови ресурси и други, включително намаляване

за маркетингови и транзакционни разходи, които той

на риска от недостатъчна компетенция и провал на

може да спести, поради кооперирането и споделяне-

маркетинговата кампания по реализацията на стоката/

то им в рамките на клуба. Моделът заменя нуждата от

услугата. Много специфична особеност при маркетин-

прекупвачи и дава възможност на производството/

говите функции на модела е характеристиката му, че

вносителя да стигне директно до пазара на крайния

заплащането за рекламната активност, разпростране-

клиент срещу полагаемия комисион от всички сделки

нието на информацията и достигане до крайния кли-

единствено за извършеното разплащане.

ент се дължи единствено и само при реализация на
продажба. Това предимство на модела изпреварва ос-

Модела ББК благоприятства излизането на предприятията в интернет пространството чрез основния ин-

Схема 2.
Стойност/цена на продукта при процеса на
препродажба по дистрибуционните канали
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струментариум на модела – създадената

(по модела на стратегията за фирмен растеж чрез увеличение на

интернет платформа. В голямата си част

пазарите) и увеличение на пазарния дял, а е изход от силно стесне-

българските предприятия са слабо пред-

ните продажби, нарастването на постоянните разходи и единствен

ставени в интернет пространството, нямат

изход за оцеляване на голяма част от бизнес организациите. Увели-

фирмен сайт, не използват инструментите

чените приходи от развитието на нови пазари биха намалили отно-

за реклама на дейността си в интернет и

сителния дял на разходите в месечния паричен поток на фирмите;

срещат редица проблеми при осъщест-

биха създали благоприятни условия за реализация на създадена

вяване на рекламната си кампания. Имат

вече продукция (залежала такава или незавършено производство),

нужда от посредник, знания, допълнителен

която е била плод на бързо развиващите и нарастващи продажби

ресурс. Моделът предоставя възможност-

преди Световната финансово-икономическа криза; биха спомо-

та за съкращаване на разхода за излизане

гнали за разширяване на предлагания асортимент, който процес в

в интернет пространството на фирмите.

много отрасли в момента е преустановен заради липса на финанси-

Интернет, разгледан като рекламна среда,

ране и свити продажби, дори и на конвенционалните им продукти;

предоставя изключително големи възмож-

биха увеличили шансовете за запазване на заетите служители във

ности за комуникация с потребителските

фирмата. Търсенето на нови пазари за реализация на продукция-

аудитории. Интернет рекламата съчетава

та/услугите на бизнеса има не само икономическа, но и социална

в себе си лесно управление, резултатност,

функция в така създалите се обстоятелства. Не на последно място

изключително добри възможности за тар-

увеличаващите се цени на ресурси, материали, горива, лихви, по-

гетиране на рекламните съобщения, бързо

влияни от кризата на световно равнище директно налагат повиша-

увеличаваща се аудитория и предпостав-

ването на цените и на вътрешния пазар, което допълнително свива

ки за точно измерване на резултатите, за

продажбите, търсенето на по-евтини заместители на стоките и ус-

разлика от останалите методики на мар-

лугите от страна на потребителите и предизвиква значителен спад

кетинговата дейност и наука. Предприя-

на финансовия резултат.

тията, които изостават в представянето си
в интернет, губят основни позиции и възможности за привличане на нови клиенти,
завладяване на нови пазари, повишаване

Це ли, заст ъпени в
Моде л ББК

на популярността си сред клиентите, пови-

—— Да развие пазарите на бизнес клиентите на банката като самата

шаване на продажбите си. Признато е, че

тя им предостави достъп към една значителна маса клиенти в лице-

ефективното присъствие и представяне на

то на своите собствени клиенти-физически лица.

бизнеса в интернет става задължително ус-

—— Да предостави на клиентите си - физически лица широк спектър

ловие за своето съществуване и развитие-

от стоки и услуги на преференциални цени, с което да облекчи тех-

то си в днешното информационно обще-

ните разходи за стоки и услуги от първа необходимост, да разшири

ство. Рекламата в интернет и употребата й

потребяваните от тях блага, като предостави директни оферти към

от бизнеса е важна част от развитието му в

тях на по-ниски от предлаганите на свободния пазар цени, използ-

условията на съвременно информационно

вайки офертите на преференциални цени на продукти на своите

общество и интернет икономика. (Главчева,

бизнес клиенти.

2012)

—— Да намали транзакционните разходи на фирмените си клиентите за достигане до пазарите, в това число да намали и оптимизира
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Бизнесът е в непрекъснато търсене на

разходите за реклама и продажби, като наготово бъде предоставен

нови пазари вследствие на стагнация-

нов пазар, в който те могат да достигат до клиентите си не само на

та, причинена от финансовата криза през

локален принцип, но и чрез интернет посредством готова интернет

последните години. Търсенето на нови па-

платформа, финансирана от банката.

зари не е породено единствено от естест-

—— Да отвори онлайн/интернет пазара и предостави интернет

веното желание за разрастване на бизнеса

представяне за много фирми, непознати/слабо представени в ел.
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мрежа пространството до този момент.
—— Да спомогне за осъществяването на
контакти не само между бизнес организации и клиенти, но също и между самите
бизнес организации, като свърже бизнес
клиентите си в общ клуб/мрежа (по отрасли, по общи таргет групи, по локализация
на пазарите). Конкретните цели са създаването на нови партньорства, увеличаване
на конкуренцията, от което ще спечелят
както самите бизнес организации, така и
потребителите.
—— Да консултира клиентите си за техните
бизнес идеи, за реализация на планове и
стратегии, за оптимизация на производство чрез звено в системата си от доказани
и висококвалифицирани консултанти с основна цел УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ.
—— Да предостави на клиентите си - физически лица консултиране и план за едно-

Основен проблем на повечето пазари е дискриминационното въз-

временно съкращаване на месечните раз-

действие на големи корпорации към малките участници. Модел ББК

ходи и увеличаване на получените блага,

цели да предостави еднаква възможност на икономическите аген-

за разумно разходване на ограничените

ти да привлекат клиенти като остави ценообразуването в тяхната

ресурси.

компетенция, но предлагайки на всички еднакъв достъп до пазара.

—— Да постави банката в ролята на ядро и

Вследствие на избраните стратегии от страна на фирмите – те сами

обединител на интересите на бизнеса и

ще привлекат своите клиенти. Кирил Тодоров открива проблемите

потребителите, като посредничи при по-

на малките фирми не в техния размер, а в това, че те са изолирани.

купко-продажбата на блага в ролята си на

Стремежът към преодоляване на тази изолираност и постигането

посредник при извършването на разпла-

на икономия от мащаба именно е довело през последните години

щанията по сделките.

до развитието на многобройни предприемачески мрежи в свето-

—— Да предложи възможност на бизнес

вен мащаб. (Тодоров, 2000). Чрез инструментариума си Модел ББК

клиентите си за износ на продукцията им

цели постигането на точно такъв ефект – поставянето/позициони-

чрез анализ и проучвания на междуна-

рането на фирмите на единен, широкодостъпен пазар, на който да

родни пазари и участие в преговори с цел

получат равен старт при представянето на своята продукция. Ико-

подпомагане на процеса, предвид високи-

номиите от мащаба на продажбите (пазарни икономии) са свър-

те бариери пред езиково-културните раз-

зани с реализацията на готовата продукция на фирмата. Основни

личия на националните и международните

видове са икономии от реклама, от друга пазарна активност, иконо-

търговци.

мии от специални съглашения с търговци – изключителни дилъри,

—— Намаляване бариерите за достъп до

представители, дистрибутори, промяна в модела на продукцията.

клиенти на по-малките и локални фирми.

В съвременното общество рекламната дейност на фирмата играе

—— Инструмент в борбата със сивата ико-

изключителна роля за нейната рентабилност. Разходите за реклама

номика.

са необходими не само за новите фирми и за новите продукти, но и
за съществуващите, за да се поддържа име или марка в съзнанието
на настоящите и бъдещи купувачи. (Ракарова, Икономика за мениджъри)
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В днешно време пазарът е значително променен и

своите клиенти като пол, възраст, местожителство, до-

научните технологии отбелязват неоспорим прогрес.

ходи, месторабота, семейно положение, имущество. За

Преди качеството на продуктите и услугите, цените и

целите на по-доброто и успешно таргетиране банката,

доставките не са били от основно значение. Сега и в

в рамките на модела, би могла да изпраща допълни-

бъдеще потребителското търсене, високото качество,

телно специални анкети с цел по-пълното профили-

разумната цена и бързата доставка ще бъдат комплекс-

ране на клиентите си според интереси, потребителски

ни приоритети за дейността на фирмите. Те се нуждаят

навици и други, а впоследствие, на база на участието

от засилени кооперативни връзки с много други фирми

им в клуба, да допълва информацията чрез техния по-

в страната, доставчици, клиенти, консултанти (Тодоров,

требителски профил и индивидуално потребление и

Основи на дребния бизнес, 2000). Моделът осъзнава

покупателно поведение. Разполагайки с такава инфор-

степента на важност и значението на обединението и

мация, бизнес организациите предварително ще знаят

кооперирането както на по-малките, така и на по-голе-

какви могат да са очакванията за продажбите им и да

мите фирми в обособяването на целта за създаване на

формират цена, бюджети, прогнози, включително и

по-широк пазар за тяхната продукция. Това е и основ-

продукти според това. Моделът съчетава в същността

ната негова функция.

си основните функции на маркетинга, т.е. той може да
бъде погледнат и през призмата на специално дефи-

Допълнителна опция, която предоставя моделът е

нирано място за продажби, за извършване на размяна.

възможността за предварително таргетиране, детер-

Основните функции, които го определят като такъв, са

миниране и дефиниране на желаните нови клиенти от

именно ролята му на посредник между субектите, кои-

страна на бизнес организациите. Чрез получаването на

то създават полезност на нуждаещите се от блага. Той

тази информация те могат да предложат най-подходя-

опосредства и улеснява размяната между потенциал-

щите продукти или пакет от продукти за всяка от тар-

ните купувачи и продавачи чрез своите инструменти.

гет групите, която целят. Това става възможно поради
подробната информация, с която разполага банката за

Схема 3.
Win-win модел на иновационния модел ББК
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Моделът, разгледан през призмата на win-win подхода,
посочва ползите за участниците в него. Тази стратегия
се основава на така наречената ефективна взаимна зависимост. Тя защитава тезата, че в ситуация с няколко
играчи е желателно те да се стремят към реализацията на такъв сценарий, при който печеливши ще бъдат
всички заинтересовани лица, а не само най-силният.
При такива взаимоотношения често се случва потенциалните конкуренти да се превърнат в партньори.
Методът win-win представлява метод на договаряне
или осъществяване на сделки между партньори, в които на базата на взаимен интерес и компромиси всеки
от участниците е печеливш от сделката. При осъществяване на сделка са възможни следните комбинации
резултативност: печеливш-губещ; губещ-печеливш; губещ-губещ и печеливш-печеливш, последната от които
обслужва методът за анализ win-win. При иновативния
бизнес модел ББК, win-win методът за анализ обхваща 4
субекта: търговеца, потребителя, банката и държавата.
Основните изгоди за тях са съответно:

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
В заключение на представения иновативен модел и
претенциите му да спомогне за повишаване значението на електронната търговия и използването на
интернет маркетинга, като бизнес подход, следва да
бъде направено обобщението, че за доказването на
конкретните количествени ползи от модела в посока
увеличаване на приходите за бизнес организациите
са необходими допълнителни анализи. За целите на
пренасянето на модела от идейна концепция в практически готов за приложение модел ще бъдат извършени
серия от анализи, базиращи се на емпирични данни от
сходни пазарни аналози, оценени чрез статистическите методи дисперсионен анализ и регресионен анализ
и на база, на които е изработен изчислителен модел
за пряка калкулация на потенциалните ползи за всяка
една организация, която би се включила в ББК.
Изводът от направения преглед на съществуващото
състояние на пазара на електронната търговия и интернет маркетинг еднопосочно показват потенциала,
както и все още слабото им проникване в българските
предприятия. Необходими са фокус, системен подход
и иновации.
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Павлин Бонев

В средата на втората половина от миналия век човечеството стана свидетел
на една революционна трансформация от наглед един проект за военна
система в това, което днес можем да опишем с една дума – интернет. Понастоящем глобалната мрежа свързва около 2,9 млрд. потребители (40% от
световното население) от всички националности и страни по света, като
тенденцията през следващите години е тези числа да се повишават. Тази
експанзия на виртуалното пространство може без всякакво съмнение да се
нарече новият „електронен континент“1.
Характеристиките, заради които интернет навлезе така динамично в ежедневието ни, са: бързина, динамика, удобство, директен и интерактивен.
Приемствеността му сред потребителите допринесе за значителни промени в комуникациите, държавното и фирмено управление и бизнес отношенията между икономическите субекти. Друг основен момент, заслужаващ внимание, е, че благодарение на тези характеристики се преодоляват
пространствените и времеви бариери от гледна точка на взаимодействие
между потребител-производител, както и повишаването на възможността
за своевременно разпространяване и намиране на актуална информация
от всякакъв тип.
Целта на настоящия доклад е да представи по-задълбочен преглед на новите икономически взаимоотношения, свързани с навлизането на електронната търговия в ежедневието на потребителите в България, което
неимоверно допринася за промяна и адаптиране на съвременната бизнес
среда към новите процеси. Разглеждат се и действащите в момента бизнес
модели, техните предимства и недостатъци. В представянето на всеки бизнес модел са посочени някои по-известни на българската действителност
примери, които дават по-ясна идея за успешното развитие на различните
модели за поведение на виртуалните пазари.
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С ъщност

те пазари – могат да се диференцират на изцяло отво-

В литературата, занимаваща се с въпросите и пробле-

полуотворени (един купувач и много продавачи) или

мите тясно свързани с електронната търговия през ин-

обратното. Получава се следната схема:

тернет до момента, не може да се намери ясно и точно
определение на термина „бизнес модел“. Това налага
необходимост да хвърлим светлина върху това какво
се крие зад определението:
Определение за бизнес модел – това е цялата
структура на затворената верига „продукт-услугаинформационен поток“, включваща:
• описание на бизнес участниците и тяхната роля;
• описание на потенциалните ползи за всеки отделен бизнес участник;
• описание на приходогенериращи източници.
Погрешно е да се търси разбирането как точно бизнес
моделът ще допринесе за изпълнението на бизнес мисията на дадена компания. За целта ни е необходима и
маркетингова стратегия, която вече ще ни даде насоки
за това, как да си отговорим на важни въпроси като: как

рени (произволен брой продавачи и купувачи), както и

—— В своя научен труд за конкурентните предимства
Майкъл Портър2 предлага разграничаване на девет
елемента при декомпозиране на веригата на добавената стойност и идентифициране на елементите й:
• основни – маркетинг и продажби, вътрешна и
външна логистика, преработка, подръжка;
• допълнителни – управление на човешките ресурси, технологично развитие, корпоративна инфраструктура и снабдяване.
—— 4 модела на взаимодействие: „1-към-1”; „многокъм-1”; „1-към-много” и „много-към-много’.
—— Преструктуриране на веригата на добавена стойност – интеграция на информационните процеси в
различни звена и етапи.

да се преборим с конкурентите; как да си извоюваме

Възможните структури за бизнес моделите се построя-

лидерска позиция; какъв е маркетинговият микс; коя

ват чрез комбиниране на моделите на взаимодействие

пазарна стратегия да използваме и т.н.

с интеграцията на верига на добавена стойност. Типи-

Определение за маркетингов модел:
• бизнес модел;
• маркетингова стратегия.

чен пример за „1-към-1“ модел за продажби и маркетинг е електронният магазин. Електронните „хали“ се
състоят от няколко електронни магазина и моделът
при него е „много-към-1“. Електронният търг например

Верига на
добавената
стойност
(Value Chain
Models)

Бизнес модели
(Business models)

Структурата на бизнес моделирането се основава на

транените към настоящия момент бизнес модели. Ни-

методология за декомпозиране и преструктуриране

вото на интегриране и внедряване не е едно и също на

на веригата на добавена стойност. Тук се има предвид

всеки един бизнес модел поотделно. Някои са изцяло

откриване на всички елементи на веригата, както и въз-

работещи, а други в момента се разработват. Тези биз-

можните начини за интеграция на информационните

нес модели са идентифицирани като най-популярни

технологии по структури и звена. Резултатът, който би

при проучването на пазара.

е бизнес модел от типа „1-към-много“, защото много купувачи наддават за стоките на 1 доставчик.

В практиката до момента се използват малко на брой
бизнес модели. В таблица 1 са описани най-разпрос-

бил подходящ за този процес, е използването на електронен пазар. В своята разновидност те – електронни-
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Електронна доставка
е-мага зин

(E-procurement)
Ползите, които стоят зад този тип бизнес модел, са по-широк избор

е-доставка

на доставчици. Това води до по-ниски разходи, по-добро качество,
навременна доставка, по-ниска цена на доставката и др. Типични

е-т ърг

участници (потребители) в този вид търговия са големите корпоративни компании, както и държавните администрации. Така те си

е-ха ли

спестяват време и ресурси, както и си осигуряват по-голям комфорт.
За доставчиците предимствата се изразяват в по-големи бизнес хо-

па зар при трето лице

ризонти, по-ниска цена на предоставяне на услугата, възможност
за доставка на отделни етапи, както и кооперативно доставяне. Ос-

виртуа лно общество

новният източник на приходи е намаляване на оперативни разходи.
Пример за български компании, извършващи електронни доставки

доставчик на вдс

са Еконт (http://www.econt.com), Спиди (http://www.speedy.bg), Лео

интегриране на вдс

Електронен търг (E-auction)

експрес (http://www.leoexpres.bg) и др.

Електронните търгове представляват електронен вариант на надобща платформа

даване, който до голяма степен следва традиционните търгове.
Виртуалното пространство позволява тези е-търгове да бъдат съ-

информационно брокерство

проводени с мултимедийна презентация на продуктите и услугите.
Ползите за организатора и собственика на търга идват от рекламата, трансакционните такси, както и продажбата на технологичната

Електронен магазин (E-shop)

платформа. Предимствата както за продавачи, така и за купувачи са

Целта пред електронните магазини е да се

повишена ефективност, спестяване на време, неналичие на необ-

увеличи търсенето, сравнително евтина

ходимост от логистични процеси при транспортиране на стока-

възможност за достъп на международно

та преди самата сделка. Ползата за купувачите е по-ниската цена.

ниво, както и намаляване на разходите за

Пример за такива електронни търгове в България са http://www.

реклама и продажби. Ползите, които про-

prodavalnik.com, както и http://www.auction.bg/.

изтичат за потребителите са по-ниски цени
от нормалните на пазара, по-богата про-

Електронни хали (E-mall)

дуктова гама, повече информация за про-

Електронните хали в най-общ вид е обединение на няколко е-ма-

дукта, удобство при избор. Процесът на за-

газина в един по-голям. При специализиране в даден пазарен сег-

купуване и доставка става в много кратки

мент, тези е-магазини могат да станат голям индустриален пазар.

срокове. Ако е-магазинът се посещава чес-

Съществува обаче противоположно схващане за организацията и

то, то ползите за продавач и купувач са вза-

ефективността на е-халите от търговска гледна точка. В основата на

имни. Печалбата на продавача се формира

това схващане стои, че идеята на конвенционалните хали не може

от намаляване на разходи, увеличаване на

да се принесе в интернет пространството (така както е при е-търго-

рекламата и продажбите. По-голямата част

вете). Това е така, защото в интернет пространствените измерения

от търговските електронни магазини са от

се определят от брой кликвания на мишката и това го отличава от

типа B2C (business-to-consumer). Пример

пространствените измерения на реалната действителност. Събира-

за подобен тип български електронен ма-

нето на много е-магазини на едно място не е от голяма полза за

газин е https://www.fashiondays.bg (е-ма-

клиентите.

газин за продажба на модни марки дрехи),
както и https://www.get.bg.
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Ползите за клиентите на е-хали са идентични като на индивидуал-

ства като http://www.atol.bg/, http://www.

ния е-магазин. Това, което се отличава, е многото магазини с един

bg-mamma.com/. Типичен пример за вир-

общ потребителски екран. Друг основен момент е, че ефективното

туални общества, в които се заплаща такса

управление на е-халите води до изграждане на име и имидж, което

са: http://www.pomagalo.com/, http://www.

осигурява доверие сред потребителите и повишава възможност-

helpos.com/, http://www.referati.org/. По-

та от извършване на покупка. Предимството за членовете на е-ха-

следните 3 са общества за споделяне на

лите е намаляване на разходите за присъствие в пространството,

документи предимно с научна цел.

използване на сложна технологична инфраструктура, електронно
разплащане, трафик, който допълнително се генерира поради на-

Благодарение на виртуалните общества се

личие на другите е-магазини. Други ползи са такси от трансакции,

повишава атрактивността и възможности-

както и реклама. Пример, който може да се посочи в България, е

те, от гледна точка на функционални харак-

http://www.mymall.bg/ (MyMall e първият онлайн mall в България,

теристики, в развитието и усъвършенства-

имащ над 6 000 000 продукта).

не на повечето от работещите в момента
бизнес модели (е-хали, обща платформа и

Пазар при 3-то лице (Third party marketplace)
Идеята, която стои зад този сравнително по-нов бизнес модел, е
предлагането на услуги към компании, желаещи 3-то лице да се
грижи за тяхното присъствие в интернет. Общата черта на фирмите,

пазар при 3-то лице и др.)
Доставчик на верига на добавена стойност (Value chain service

които предлагат услуга за разработване и поддръжка на е-магазин,

provider)

е, че те стоят в основата на потребителския интерфейс. В по-голяма-

Този тип бизнес модел е строго специфи-

та част от използването на този бизнес модел се включват и допъл-

чен, тъй като компаниите, избрали този

нителни услуги, като внедряване и поддържане на разплащателна

модел тясно се специализират в разрабо-

система (billing system), логистика, осигуряване на имидж, обслуж-

тване на специфична част от веригата на

ване на поръчки и всичко необходимо с цел да се гарантира сигур-

добавена стойност, каквато например са

ността на сделката. Този модел се приема от много компании, банки

разплащането или логистиката, като глав-

и други доставчици на услуги от веригата на добавената стойност.

ната им цел е да превърнат тази функция

Приходите се реализират от еднократни плащания за ползване на

в конкурентно предимство пред останали-

услугата, периодични такси за подръжка, трансакционни или про-

те. Търговските банки са достатъчно добър

цент от реализираната стойност на сделките. Като пример в нашата

пример за подобно поведение, но дори и

страна може да се дадат следните компании: Рила Сълюшънс (http://

те вече преориентират процесите си, тъй

www.rila.bg), Билсофт (http://www.billsoft.eu), Уеб Мастър БГ (http://

като откриват нови, по-ефективни възмож-

www.web-master.bg), и др.

ности при използването на компютърни
мрежи. Приходите при този бизнес модел

Виртуално общество (Virtual community)

се получават от фиксирани такси или про-

Едно от главните предимства на виртуалното общество се създава

цент от стойността на услугата. Като при-

от самите членове, които предоставят или споделят информация в

мер за такива компании в България можем

общо пространство, което е създадено от компания – основателка

да дадем компанията за електронни раз-

на това общество. Приходите се реализират от членски такси или

плащания ePay (https://www.epay.bg/), как-

рекламиране. Виртуалното общество играе важна роля и при други

то и Тип Топ Куриер (http://www.courier.bg/

маркетингови операции, като създаване и изграждане на лоялност

bg/) в сферата на логистиката.

и доверие у клиентите, както и получаване на обратна връзка от
тях. Такъв бизнес модел вече се използва от български компании,
например бТВ със своята онлайн платформа Войо (http://www.
voyo.bg/), най-големият интернет портал в България (http://www.
dir.bg/), както и някои строго специализирани виртуални обще-
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Интегратори на ВДС (Value chain

Информационно брокерство, доверителни и др. услу-

integrators)
Този бизнес модел е присъщ за компании,
които се концентрират върху интегрирането на няколко звена от веригата на добавена стойност, където има възможност
за третиране на информационния поток
между тези звена като добавена стойност.
Приходите в случая са генерирани от
консултантски услуги и евентуални трансакционни разходи. Някои от компаниите,
които са използвали метода „пазар при 3-то
лице“, преосмислят стратегиите си и се насочват към интегриране на ВДС. Пример
за интегратор на ВДС в България можем
да дадем “Информационно обслужване АД”
(http://www.is-bg.net), която е българският
лидер в доставянето на ИКТ услуги в публичния сектор и заема водеща роля в изграждането на електронно правителство в
България.

ги (Information brokerage, trust and other services)
Съвсем нормално е с развитието на интернет технологиите да се
появяват нови и нови информационни услуги, които да добавят
стойност към огромното количество данни, които са достъпни
през мрежата или получени от интегрираните бизнес операции.
Такива са търсенето на информация (например http://www.search.
bg/, както и http://www.napred.bg/), профилирането на потребители, предоставяне на съвети за инвеститори и др. Предоставянето на информация и консултантски услуги се заплащат директно
чрез абонаментна такса или на принципа плащане въз основа на
потреблението (“Pay-per-use”), но освен това е възможно и използването на рекламни схеми. По-специална категория са доверителните услуги, които се предоставят от сертифициращите органи и
електронните нотариуси или други доверени лица. Източниците на
приходи в случая са годишни абонаментни такси (или производните на тях), еднократни такси за извършена услуга, а заедно с това и
продажба на софтуер и последващи консултации. Един от най-добрите примери за компании, предлагащи такива услуги в България,
са B-Trust (http://www.b-trust.org/), a за доверителни услуги (http://
www.powerfin-bg.com/).

Обща платформа (collaboration

К ласификация на
бизнес моде лите
(Business models
classification)

platforms)
Зад този бизнес модел стои идеята за осигуряване на помощни средства и информационна среда за сътрудничество на две
или повече компании. Ролята на фирмата,
която предоставя общата платформа, може
да бъде фокусирана върху изпълнението
на някои специфични функции. Бизнес възможностите се състоят в управлението на
общата платформа (членски или потребителски такси), а също така и в продажбата
на специализирани помощни средства
(e-mail сървъри, cloud пространство, виртуални сървъри с контролен панел и др.).
Примери за този бизнес модел са компаниите предлагащи хостинг и домейн услуги като, например http://www.host.bg/ или
http://www.superhosting.bg.

За да се добие по-добра представа за качествата на отделните бизнес модели фиг. 1 представя накратко графика, показваща две направления. Първото направление показва степента на иновация на
бизнес модела. Тук от една страна са традиционните бизнес модели,
които просто използват съвременните технологични постижения
за пренос на информация. В другия край са по-иновативните модели – тези, които пренасят в интернет функции, извършвани досега
в самата компания, или предлагат чрез мрежата функции, които не
са съществували до момента (например Cloud технологии). Второто
направление показва степента на интеграция на функциите – има
прости бизнес модели от типа е-магазини, които си осигуряват
само маркетинга през интернет и многофункционални бизнес модели с множество интегрирани функции.
На фиг. 1 в долния ляв ъгъл на графиката са обикновените е-магазини, които представляват просто електронна версия на традиционната продажба. Диаметрално противоположно на тях в горния десен ъгъл стоят компаниите, които предлагат интеграция на
веригата на добавена стойност (която при равни други условия не
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Фигура 1

Интегратор на ВДС

Многофункционални
модели

Пазар при трето лице

Обща платформа
Е-хали

Интеграция на
функциите

Прости
модели

Е-доставки
Е-магазин

Виртуално общество
Доставчик на ВДС

Е-търг
Доверителни услуги
Информационно брокерство

Ниска

Степен на иновация

можеЗаключение
да се осъществи по традиционния начин). Те са изключително зависими от информационните технологии, които позволяват
протичането на информация между локалните мрежи и интернет и
създават добавена стойност чрез интегриране на информационни
потоци. Между тези два крайни бизнес модела се намират моделите, които имат в една или друга степен аналог в не-електронния
бизнес.

Зак лючение

Eлeктроннaтa търговия в Бългaрия сe увeличaвa трaйно с всякa изминaлa годинa. Тaзи тeндeнция e peзултaт от глобaлното използвaнe
нa интepнeт, тъй кaто бpоят нa peгистpиpaнитe интepнeт потpeбитeли в свeтa постоянно сe увeличaвa. Положитeлнaтa тeндeнция нa
увeличaвaнe нa онлaйн покупкитe в свeтовeн мaщaб сe дължи нa
увeличeното нaвлизaнe нa интepнeт в животa нa хоpaтa. Бългapия
също нe изостaвa от товa нaпpaвлeниe. Тeмповeтe нa paзвитиe нa
eлeктpоннaтa тъpговия сa по-бaвни, но постоянно нapaствa бpоят
кaкто нa интepнeт потpeбитeлитe, тaкa и нa хоpaтa, ползвaщи интepнeт нe сaмо кaто кaнaл зa paзвлeчeниe и комуникaция, но и зa
осъщeствявaнe нa бизнeс.
Ставаме свидетели на появата на нови бизнес модели, модифицирането на стари и изчезването на определени дейности и функционалности, които с напредъка на новите технологии стават ненужни.
Електронната търговия през интернет постепенно става неразделна част от икономическия живот на хората и е въпрос на време онлайн сделките да се превърнат в ежедневие на всеки един от нас.

Този термин е използван за първи път в изказване на изп. директор на Intel – Крейг Барет
2
Porter, Michael E., “Competitive Advantage”, Ch. 1, 1985
1
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ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
Електронна търговия или както е известно e-commerce (е-комерс), от английското electronic commerce (понякога съкращавано на английски и като
eCommerce) се състои в търсенето и предлагането на стоки и услуги чрез
електронни системи, като интернет и други компютърни мрежи. Количеството на търговията, която се осъществява електронно, е забележително
нараснала с широкото разпространение на интернет. За да улесни глобалната търговия, възникват различни схеми за електронни пари. Подобни
схеми предлагат конкретни решения за преодоляване на риска, свързан с
доверие, информационна сигурност, международни финанси и други фактори, криещи несигурност.
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е лектронна

ИНТЕРНЕТ

ВИРТ УАЛНА

т ърговия

т ърговия

т ърговия

инфраструктура

Е лектронна
т ърговия

Маркетинг, търговски предложения, продажби, даване
под аренда, предоставяне на лиценз, доставка на продукти, услуги или информация с използване на компютърни мрежи или интернет.
Електронната търговия се смята за основния раздел
на електронния бизнес. Тя безспорно е основният елемент от интернет пазара, генериращ преобладаващия
обем финансови транзакции.

Интернет
т ърговия

Процес на покупко/продажба на продукти или услуги
(цялата търговско/финансова транзакция или нейна
част), която се осъществява по електронен начин с използване на интернет технологии.

Пре димства

Положителното отражение от използването на електронна търговия е свързано с:

4. По-лесно управление на бизнеса
Автоматизирайки процеса на продажби, платформите
за електронна търговия подобряват и възможностите за отчетност, позволявайки на мениджмънта да извършва по-лесно мониторинг на цялостния търговски
процес.
5. Повече възможности за маркетинг
Правилното позициониране в интернет предоставя
много повече комуникационни канали и повишава значително възможностите за организиране на промоции,
рекламни кампании и други маркетингови инициативи.
6. Разширяване обхвата на продажбите
Развитието на продажбите в интернет позволява да откриваме нови клиенти, доставчици или партньори във
всяка точка на света.
8. Улеснена международна експанзия
Решенията за електронна търговия могат както да помогнат на фирмите да запазят и разширят дела си на
българския пазар, така и да им дадат мощно средство
за продажби в чужбина, без да се налага да инвестират
в откриване на чуждестранни представителства.

Не достат ъци

1. Оптимизиране на персонала
Създаването на електронен магазин намалява разходите за персонал, автоматизирайки почти всички дейности, свързани с процеса на продажби.

1. Уязвимостта на системите допълнително намалява
доверието в електронните транзакции. Информационната инфраструктура е мишена за крадци, терористи
или “шегаджии“, тъй като атакуването й може да доведе
до почти мигновени последици, а откриването на нарушителя е труден и сложен процес.

2. Повече удобство за потребителите
Добре разработеният електронен магазин предлага
много по-лесен достъп до всеки артикул, отколкото е
възможно в традиционните търговски обекти.

2. Наред с това проблеми могат да възникнат и от факта, че много често законите, действащи в държавата на
продавача, се различават от тези, които се прилагат в
страната на купувача.

3. Не се наемат търговски площи
Електронната търговия позволява на практика неограничени продажби, без да се налага да се плащат скъпи
наеми за търговски площи.

3. Недостатъците на магазините за електронна търговия, сравнени с традиционните, са очевидни. Преценете сами колко струва невъзможността на посетителите
да подържат стоката в ръце!
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Разновидности

бизнес средата и върху пазарната структура. Могат да

Съществуват някои разновидности на електронна-

бъдат посочени няколко примера за такъв тип влияние,

та търговия, като например B2B (от англ. Business to

като например:

Електронната търговия оказва своето влияние върху

Business); B2C (business to consumer); C2C (consumer to
• електронната търговия премахва посредниците. Така

consumer):

се постига директната връзка с купувачите, като знаB2B или бизнес-към-бизнес е най-широко раз-

чително се минимизира влиянието и разходите, които

пространеният вид електронен бизнес. Относителният

биха били направени за една посредническа фирма;

дял на този вид бизнес спрямо останалите е най-голям,
както и разнообразието и сложността му. Този вид биз-

• благодарение на електронната търговия фирмите

нес е изключително атрактивен за фирмите, тъй като

могат да се възползват от възможността да избягват

спестява време, съкращава разходи и минимизира неу-

дългосрочното обвързване с доставчици, като изберат

добствата от пространственото отдалечение. В В2В се

най-добрата за момента оферта в електронната мрежа;

включват производството, предлагането на услуги и
връзката между продавача и купувачите.

• чрез електронната търговия пространствените бариери вече не са от значение, те биват преодолени. По

В2С или бизнес-към-потребител е по-познат и

този начин географското местоположение на продава-

разбираем за широкия кръг потребители. Този тип тър-

ча и купувача не е препятствие пред осъществяването

говия не е нов. Разликата е в това, че покупко-продаж-

на покупко-продажбата;

бата се извършва във виртуалното пространство.
C2B – потребител-към-бизнес. Това е такъв тип
електронна търговия, при която инициативата за покупко-продажбата се поема от потребителя.
C2C – потребител-към-потребител. Това в повечето случаи са интернет базирани търгове, на които

• по-ниски цени на продуктите, свързани с това, че не е
необходима поддръжка на складови наличности;
• предлагане на по-богат асортимент от стоки;
• минимизиране на разходите поради възможност от
неизползване на доставчици;

индивидуални потребители поставят оферта, разглеж-

• възможност бързо да се реагира на промени на пазара

дана от други индивидуални потребители.

чрез промяна на цените, което може да става в реално
време, както и на промените в маркетинговия микс и
маркетинговата стратегия;

business

• възможност лесно да се получава и използва инфор-

C2
C

B2

C2

C

business

consumer

B
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модействие с клиентите;

B2

B

мация от и за пазара, генерирана при рутинното взаи-

• възможност да се предоставя достъп до продукта 7
дни в седмицата, 24 часа в денонощието, като се предлага на клиентите да се запознаят, да обмислят, да вземат решение и да поръчат желания от тях продукт;
• може да бъде предоставена пълна информация на
клиентите, която може да им бъде полезна при избора
на продукт.
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От друга страна съществуват и някои недостатъци от влиянието на електронната търговия върху бизнес средата,
като например:
• липсата на доверие в сигурността на системата от страна на потребителите;
• несигурност относно разпространението на личната им информация;
• лесната възможност за извършването на измама в интернет пространството, което прави потребителите скептично
настроени към предлагания онлайн продукт;
• различните законодателни рамки в страната на купувача и в страната на продавача;
• съмнението в истинността на рекламата и качеството на предлагания продукт;
• възможността за получаване на грешна или дефектна стока или такава, неотговаряща на представите на купувача;
• желанието на потребителя за незабавно получаване на стоката.

45

Европейски колеж по икономика и управление

Наука и Бизнес 02/2014

Българската асоциация за електронна

търговия в България. Експертите, обаче, твърдо са на мнение, че

търговия прогнозира, че през 2011 годи-

всичко в развитието на технологиите е в тяхна полза и че все по-

на продажбите през мрежата ще нараснат

вече българи ще преодоляват неувереността и колебанията си,

чувствително. А според неофициални дан-

когато трябва да натиснат бутона „купувам” на интернет страницата

ни, общият оборот на интернет търговията

на някой виртуален магазин. Според последните прогнози на Бъл-

в България през 2010 г. е бил около 50 млн.

гарската асоциация за електронна търговия, 2011 година ръстът на

евро, което не е особено много на фона

виртуалните сделки ще надмине 50 на сто.

на осемте трилиона долара, изтъргувани
по интернет в световен мащаб. Основната

Идеята, че съчетанието между виртуална и физическа търговия

част от реализираните сделки са били на

дава най-големи предимства за успешно развитие на компаниите

онлайн търговете от типа на e-Bay, т.е. меж-

среща все по-голям брой последователи. Има няколко причини,

ду частни лица. По-малко от половината

които пораждат очакванията, че хибридната търговия ще има по-

транзакции са между търговци и крайни

голям успех от изцяло физическата или изцяло виртуалната. Чрез

клиенти. Това също обяснява защо преоб-

комбинирането на двата подхода компаниите могат да постигнат:

ладаващата част от сделките не могат да

1. изграждане на доверие;

бъдат официално регистрирани и съответ-

2. посрещане на разнообразни предпочитания и нужди на потре-

но да се придобие реална и по-точна представа за състоянието на този пазар. Едни от

3. увеличаване на добавената стойност за клиента;

основните причини за сравнително слабия

4. използване на познанията си за локалния пазар, за да предла-

интерес на българите към търговията в
световната мрежа са недоверието и страхът. Недоверие в начините на плащане, но
и страх, че поради една или друга причина
няма да получат въобще заплатената стока или не точно тази, която са си избрали.
Това се обяснява с факта, че все още слабо
се познава спецификата на електронните

гат специално предназначени за района продукти и услуги.
Интернет маркетинг е изучаване на целевите аудитории, изследване на ситуации и прогнозиране на измененията на пазара в интернет, а така също и комплексни действия, довеждащи до привличане
на потенциали клиенти на уеб сайта по пътя на подобряване видимостта на сайта в търсачките и разполагането на различни по вид
реклами в интернет.

плащания и средствата за защита на тях-

Една много интересна серия започва един от авторите на Social

ната сигурност, които използват банките и

Media Today, Самуел Перънт, която засяга основните принципи на

фирмите издателки на банкови кредитни

онлайн маркетинга или с други думи какво на практика обрисува

или дебитни карти. Друга причина е обстоя-

рамката му. Както може би повечето от вас знаят, онлайн маркетин-

телството, че хората не са сигурни дали

гът е разделен основно на три главни раздела, що се касае до дос-

могат да се доверят на никому неизвестен

тигане до аудиторията: платен маркетинг (paid marketing), собст-

онлайн търговец.

вен маркетинг (owned marketing) и спечелен маркетинг (earned

Положителните тенденции обаче се признават от всички. Някои известни вериги
магазини за битова техника и електрони-
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бителите;

marketing). Според Самуел Перънт това са колоните, крепящи интеракцията, която е една от най-съществените части в онлайн маркетинг науката.

ка съобщават, че между 10 и 30 на сто от

Колкото повече се развиват технологиите, толкова по-малко стават

продажбите им се реализират виртуално.

домакинствата и хората, в чието ежедневие не са навлезли. Благо-

Особено добре, според експертите, върви

дарение на това развитие, интернет се утвърждава като средата с

и търговията с дрехи, обувки и аксесоа-

най-голям потенциал за провеждане на маркетингови дейности.

ри. Всички, обаче, признават, че има още

Има безброй много възможности за провеждане на маркетинго-

много какво да се направи, за да настъпят

ви анализи и проучвания – най-вероятно конкуренцията вече има

истинските добри дни на електронната

създаден уеб сайт, потребителите, пък са изградили свои интернет
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общества, пазарната информация е актуал-

Маркетингът е традиционно сбор от дейности, които са насочени

на повече от която и да било друга медия

към създаване на рентабилност в работата на предприятието чрез

и постоянно се обновява. Като обобщение

обмен. Те се използват за насочване на потока на продукти и услуги

може да се посочи, че съществуват абсо-

от производителя до потребителя.

лютно всички предпоставки за успешен
маркетингов процес.

Според последното определение на American Marketing Association
(AMA), „маркетингът” е организационна функция и съвкупност от

Първата стъпка в интернет маркетинга е

процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност

проучването на пазара и благодарение на

за потребителите за управление на взаимоотношенията с тях по на-

него няма да ви се наложи да търсите бъ-

чин, по който се облагодетелства организацията и всички свързани

дещите си клиенти по пътя или да обика-

с нея страни.

ляте домовете им. Без да излизате от офиса
си, можете да проучите целевите си групи

Интернет маркетингът има много инструменти. Сред най-дискути-

и техните нагласи, които са се образували

раните са: SEO (оптимизация за търсачки), социални медии и бло-

спрямо техните потребности. И това не

гове, онлайн реклама, електронни пощи и т.н. И отново трябва да

само за вашия район, но и за целия свят.

се подчертае, че всичко това са инструменти, които имат една цел

Това е силата на интернет. Интернет е но-

– привличане на повече клиенти с цел увеличаване на печалбата.

вата среда, в която все повече се пренасят

Боравенето с инструментите на интернет маркетинга могат да при-

както рекламният пазар, така и търговия-

влекат клиенти и печалби, а умелото им използване могат да гаран-

та като цяло. Все повече клиенти търсят

тират дългосрочни и печеливши резултати за бизнеса.

нужните продукти чрез интернет, а и все
повече търговци я предлагат именно там.
Както в реалния живот, така и в интернет
заедно с търговията върви и маркетингът
- проучването на пазара, позиционирането

Интернет маркетингът има недостатъци, но също така и много предимства. В днешно време на хората им е по-лесно да седят по домовете си и да поръчат това, което им е необходимо вместо да губят
времето си.

на стоката, изграждането на маркетингов
микс, рекламна стратегия и т.н.
Около понятието интернет маркетинг (онлайн маркетинг) се вдига много шум през
последните няколко години. Придаването
на важност на онлайн маркетинга е напълно оправдано. Все повече бизнесмени и видни маркетолози използват термини като:
SEO, copywriter, SEO copywriter, content
management, e-mail marketing, keyword
research, content management, social media,
affiliate marketing, online advertising, online
reputation и т.н. Често обаче се забравя, че
всички тези термини са просто инструменти, които имат една единствена цел - да
се достигне до потребителя, инструменти,
които би трябвало да се използват заедно,
а не всеки сам за себе си.
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Студентски
кредити Общи условия
Предоставя се за заплащане на таксите за обучение и/или за издръжка. Студентите /докторантите могат да кандидатстват за получаване на един или и
на двата вида кредити.
Кредитът е гарантиран от държавата, която определя държавни гаранции
за размера на главницата и лихвата.
Кредитът се предоставя без обезпечение.
Кредитът се обслужва без такси. Студентът/докторантът не дължи заплащане на такси, комисионни и други разходи, свързани с отпускането, управлението и погасяването на кредита.
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Кои студенти и докторанти могат да
кандидатстват за студентски кредит?
• български граждани, граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
• не са навършили 35 години, към датата на подаване на
искане за кредит;
• обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” („бакалавър” или „професионален бакалавър”) или „магистър”,
или на образователна и научна степен „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред
държавно или частно висше училище/научна организация;
• нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
• не са отстранени и не са прекъснали обучението си,
освен в изрично посочени в Закона случаи.

Кредит за издръжка
• кредит за издръжка се предоставя само при раждане
или пълно осиновяване на дете по време на обучението;
• кредитът може да се ползва само от родителя, който
упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.
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Параметри на
кре дита
• максимален размер на кредита - размерът на кредита
за заплащане на такси за обучение е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента
/ докторанта;
• обезпечение - студентът/докторантът не предоставя
обезпечение по кредита;
• годишен фиксиран лихвен процент – 7%;
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Усвояване на
кре дит - на
етапи
• кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банкова сметка на висшето училище или научната организация;
• кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в банката,
в началото на всеки семестър, съгласно договора за
кредит;

• гратисен период за издължаване – това е периодът
от сключването на договора за кредит до изтичане на

• срок за издължаване на кредита – до 10 години, след

1 (една) година от първата дата за провеждане на по-

изтичане на гратисния период;

следния държавен изпит или защита на дипломна работа. В този период студентът/докторантът не дължи
плащане на главница и лихва по кредита.

• начин на издължаване - кредитът се издължава с равни месечни вноски.

Какви документи се изискват при
кандидатстване за отпускане на
студентски кредит?

При кандидатстване за кредит за
издръжка, допълнително се предоставят
следните документи:

• копие от документ за самоличност;

• копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител;

• уверение, удостоверяващо статуса на студента или
докторанта с право да се запише за следващ семестър;

• копие от влязло в сила съдебно решение, с което е
уважено искането за осиновяване и в което студентът

• формуляри на банката:

или докторантът е посочен като осиновител;

• искане за „Целеви потребителски кредит за финансиране на студенти и докторанти по реда на Закона за
кредитиране на студенти и докторанти”;
• декларация за икономическа свързаност по смисъла
на Закона за кредитните институции.

При подаване на искането за кредит, студентът или докторантът представя оригиналите на изброените документите
за сверяване.

50

Европейски колеж по икономика и управление
управление

Наука и Бизнес 01/2014
02/2014

СтУдЕНтСКИят СъВЕт
В ЕВРОПЕЙСКИя 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.
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МИСИЯ И ИС ТОРИЯ НА ДЕЙНОС ТИТЕ
• 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.

2006 - 2007
тиХОМир иВанОВ (прЕДсЕДатЕЛ)
1. Създаване на сайт, форум, информация за кандидат-студентите,
както и за специалностите в Колежа;
2. Изработване на учебни програми в кредитен вариант;
3. Културни мероприятия;
4. Съорганизатори на конкурс „Мис и Мистър - Академика“;
5. Организиране на съвместни спортни дейности с други университети;
6. Шествие 5 години ЕКИУ;
7. Национален конкурс „Студент на годината“.

2006 2007 2008 2009
2007 - 2010
гЕОрги ЗапрянОВ (прЕДсЕДатЕЛ)
8. Обновяване на фитнес залата;
9. Участие в Международен панаир на
образованието;
10. Съорганизиране на „Open Student Fest“;
11. Съорганизатори на конкурс „Мис и Мистър - Академика“.
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2010 - 2011
аЛЕксанДър аЛЕксиЕВ (прЕДсЕДатЕЛ)
12. Организиране на презентация за студентски бригади в
САщ и Великобритания;
13. Организиране на коледно парти за студентите от ЕКИУ;
14. Национален конкурс „Студент на годината“;
15. Изготвяне и разпращане на поздравителни адреси по
случай 8-ми декември;
16. Подпомагане на Академичния съвет за издаването на
юбилеен вестник по случай 10-годишнината на ЕКИУ;
17. Активно участие в кандидатстудентскатa кампания;
18. Организиране на конкурс „Мис и Мистър Европейския
колеж“;
19. Организиране на благотворителен бал по случай 10-годишния юбилей;
20. Организиране на едномесечен стаж в Община Пловдив
за студентите от ЕКИУ;
21. Съорганизатори на „Open Student Fest“.

2010 2011 2012 2013
2011 - 2013
раДОстин грабЧЕВ (прЕДсЕДатЕЛ)
22. Организиране на благотворителен коледен бал;
23. Активно участие в кандидатстудентската кампания;
24. Организиране на стажове за студентите от ЕКИУ.
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Март 2013
Презентация за Zonta International: възможности за студентски стипендии в областта на социалната и бизнес сфери на
образованието

Април 2013
Презентация на международната компания Lidl и възможности за студентски практики и стажове

Май 2013
Представяне на стажантска програма на
ОББ: „Успешен старт за успешна кариера”.
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Май 2013
Представяне на работодател: Алфа Банк.

юли 2013
Европейският колеж по икономика и управление и Съюза на икономистите в България организират семинар - дискусия на
тема „Европейските пари и просперитетът
на България - между оптимизма и песимизма”, в аулата на новата академична база на
Колежа в София.

октомври 2013
Публична лекция на евродепутата г-н Светослав Малинов на тема: „Ползи от евроинтеграцията, контрол и механизми за европейска правова администрация”.
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октомври 2013
Презентация на конкурс „Млад предприемач” на Община Пловдив

октомври 2013
Публична лекция на посланика на Чешката република н. п. г-н Павел Вацек на тема:
„Чешко-българските взаимоотношения: история, икономика и политика”.

октомври 2013
Конференция на Европейския колеж по
икономика и управление, Съюза на икономистите в България и Федерацията на
научно-техническите съюзи на тема: „Регионални стратегии за индустриално и аграрно преструктуриране”, Международен
Панаир - Пловдив.
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Пловдив, ул. “Задруга“ 18
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032 67 23 62, 0895 44 18 13
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