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Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание четвъртия брой на студентското академично списание „Наука и Бизнес” на Европейското
висше училище по икономика и мениджмънт.
Настоящият брой представя отличени студентски разработки в
областта на Икономиката, Мениджмънта, Приложната статистика,
Бизнес правото, Джоб-тренинга на студенти от специалностите Финанси и счетоводство, Бизнес мениджмънт, Маркетинг и
продажби, и Мениджмънт в туризма.
Списанието събира авторски материали целогодишно на адрес:
scienceandbusiness@ehsem.org. Материалите 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
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.
„Наука и Бизнес” включва и бюлетин на най-значимите прояви
в рамките на Европейското висше училище по икономика и
мениджмънт: проведени научни и обществени събития, представяне на гост-лектори, международни дейности, срещи с
работодатели, партньорски инициативи, кариерно развитие,
клуб на завършилите и други.

Редакционен съвет на списание
„Наука и Бизнес”
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ОЦЕНКА НА НАДЕЖДНОСТТА
НА ПРОГНОЗНИ ДАННИ ОТ
АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ
Стефка Атанасова, студент специалност Финанси и счетоводство

Целта на статистическото оценяване е с помощта на
строги, научни средства да се извлекат такива обобщаващи статистически характеристики от извадките,
които могат да се приемат като оценки на параметрите
в генералната съвкупност.
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Анкетата е изследване, чрез което се набавя търсената

анкетната карта въпросът е пряко адресиран към рес-

необходима информация посредством отговори на це-

пондента, във въпросника за интервю въпросът може да

ленасочена система от въпроси, зададени на определена

бъде редактиран като тема или предмет на разговора.

група от населението. По своята същност анкетите са
статистически проучвания, тъй като се отнасят до опре-

Анкетирането се извършва чрез попълване на писмено

делени съвкупности и третират тези съвкупности като

формулиран набор от въпроси, в който респондентите

самостоятелен познавателен обект. Тук, както и при

записват своите отговори, обикновено в рамките на тяс-

останалите статистически проучвания, се отчитат раз-

но определени алтернативи. Анкетирането е ефективен

нообразни признаци на единиците на съвкупността и се

механизъм за събиране на данни, когато изследователят

изследват общите тенденции и степени на различие по

знае точно какво се изисква и как да измери променли-

отношение на отделни признаци, взаимните зависимости

вите, които го интересуват. Анкетите могат да се прилагат

между признаците и др. Съществуват обаче значителни

лично или да бъдат пратени по пощата на респондентите.

разлики между анкетните и останалите статистически

А в ерата на Интернет все по-разпространен начин за

проучвания. При анкетите необходимите данни се

анкетиране се оказва именно онлайн анкетирането.

набират от самите анкетирани лица. Основен белег на
анкетните проучвания е това, че част от получените
данни се отнасят до мненията на анкетираните лица. Ето
защо анкетите са статистически проучвания, които имат
социологически елемент. Тази същност осигурява много
широка приложимост на анкетния метод при пазарните
изследвания.

Изборът на анкетирането, като метод за събиране на данни, може да бъде ограничен, ако изследователят трябва
да достигне обекти/хора с ниско образователно ниво.
За повечето организационни изследвания, обаче, след
като променливи за изследването са идентифицирани и
инструментите за измерване за тях са били открити или
направени, анкетата е удобен механизъм за събирането

Всяко анкетно проучване в областта на изследването на

на данни. Полевите проучвания, сравнителни изследва-

пазара може да се извърши както изчерпателно, така и

ния и експериментални проекти, често използват анкети

частично или както още се нарича стохастично-репре-

за измерване на променливите, които ги интересуват.

зентативно. При изчерпателните анкетни проучвания,

ДИЗАЙН НА
АНКЕТНИТЕ
ПРОУЧВАНИЯ

количеството (съвкупността) на анкетираните не се ограничава от никакви критерии. При тях се анкетира цялата
генерална съвкупност. При частичните (стохастичнорепрезентативни) анкетни проучвания се анкетира само
част от генералната съвкупност.
Най-прецизен метод за частично анкетно проучване е
стохастично-репрезентативният. Точността на резултатите при този метод може да бъде предварително определена. Затова се предпочита и прилага в изследване на
променливите, които предизвикват интерес.
Ефективността на анкетата до голяма степен зависи от
разработването на въпросника. Прилагането на метода
на допитването може да се осъществи и чрез въпросника за открито, полустандартизирано и стандартизирано
интервю. Въпросникът за интервю е инструмент за регистриране на данни при пряк, непосредствен контакт
между интервюиращия и този факт може да се отрази

Много важно от гледна точка на статистическата обработка и анализа на информацията е видът на използваните въпроси в една анкетна карта. Видовете въпроси
могат да бъдат закрити или открити. Закритите въпроси
се наричат още и затворени, а откритите отворени. При
закрития въпрос са дадени възможните варианти на отговори и анкетираният посочва един или повече от тях.
Открит въпрос е този, при който анкетираният е оставен
свободно да даде какъвто си иска отговор и да го запише.
От своя страна закритите въпроси се делят на:
• Дихотомен въпрос- предлагат се два възможни
отговора (да, не);

върху формата и стила на редукцията на въпроса. Ако в
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• Многовариантен въпрос- дава възможност за избиране между повече отговори (висока, средна, ниска,
не мога да преценя);
• Въпрос на Ликертова скала- въпросът е формулиран като оценка, с която анкетираният може да се
съгласи в различна степен (да, по-скоро да, по-скоро
не, не);
• Семантично диференциален въпрос- между две
противоположни оценки е разграфена скала, върху
която анкетираният отбелязва своята оценка;
• Въпрос за оценка на важността- отговорите показват важността на даден показател за анкетираният
(спомага, частично спомага, не спомага, не е от
значение);
• Въпрос от типа бална оценка (оценъчна скала)- използва се навикът от училище да се дава оценка в
цифри.
Второто много важно делене на въпросите от гледна
точка на статистическата обработка е на:
• Въпроси при които се допуска само един отговор;
• Повечето закрити въпроси са такива. Всеки подобен

Наука и Бизнес 04/2015

С ТАТИС ТИЧЕСКИ
ОЦЕНКИ:
ВИДОВЕ И
СВОЙС ТВА
И ТЯХНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ
АНКЕТНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ
Статистическите оценки са числови значения на определени параметри в генералната съвкупност, направени на
основата на извадки. Такива са оценките за средно равнище, дисперсия, коефициент на корелация, коефициент
на регресия, относителен дял. Статистическите оценки
на параметрите са два вида: точкови и интервални.
Точковите оценки възпроизвеждат неизвестните, действителни значения на параметрите при определени
изисквания към тях, наречени свойства на оценките: състоятелност, неизместеност, ефективност и достатъчност.

въпрос се приема като отделна променлива при

С точковата оценка се цели да се установи възможно

статистическата обработка и анализ.

най-доброто приближение до параметъра в генерална-

• Въпроси, при които може да се посочи повече от
един отговор.
Такива са повечето открити въпроси и малка част от
закритите. Всеки отговор на такъв въпрос се представя
като отделна променлива.

та съвкупност, без да е сигурно, че тя съвпада с него. В
редица случаи, а при извадковите изучавания напълно
сигурно, точковите оценки съдържат определена грешка, наречена случайна (стохастична) грешка. Тогава за
оценка на търсените параметри служат определени

КОДИРАНЕ НА АНКЕТНИ КАРТИ
Обикновено кодирането се извършва след като анкетните
карти са попълнени и събрани. Кодирането може да се
осъществи и предварително. Това може да стане като
самата анкетна карта, която се поднася на анкетираните е
предварително кодирана. Този избор не е за предпочитане, тъй
като много често обърква хората, особено при самоанкетиране.
Кодирането, независимо кога ще се извърши- преди или след
попълване на анкетните карти, е начин за представяне
на въпросите и отговорите във вид, който улеснява
статистическата им обработка и анализ.
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интервали (числови граници), наречени доверителни

вания дава методологични и организационни основи,

интервали. Доверителният интервал съдържа много въз-

научни принципи и правила за формиране на доста-

можни стойности, които включват търсеният параметър

тъчно представителни извадки- условие, единствено

на съвкупността.

гарантиращо надеждни и обосновани оценки на параметри. Задължителните условия за представителната

Както точковата, така и интервалната оценка имат ве-

извадка е единиците в извадката да бъдат излъчени на

роятностен характер. С определена вероятност може

случаен подбор и извадката да съдържа достатъчен брой

да се твърди, че доверителният интервал съдържа

единици. По-големият обем на извадката води до нама-

неизвестния параметър (твърдение с висока степен на

ляване на стохастичната грешка, което от своя страна

сигурност), но може и да не го съдържа (твърдение с

доближава оценката до търсения параметър.

ниска степен на сигурност).
За да се направят достатъчно надеждни оценки на
параметрите в генералната съвкупност, необходима

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА
ВИДОВЕТЕ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ

предпоставка за това е извадката да бъде достатъчно

Специфичните особености на видовете анкетни проуч-

представителна. Теорията за репрезентативните изуча-

вания са представени таблично по-долу:

Специфични особености на видовете анкетни проучвания
Вид анкета

ПРЯКА ГРУПОВА
АНКЕТА

ПРЯКА
ИНДИВИДУАЛНА
АНКЕТА

ПРЯКА ПОЩЕНСКА
АНКЕТА

КОСВЕНА
(анкетьора попълва
анкетата на базата
на събрана информация от различни
източници)

Положителни страни

Слаби страни

• Анкетиране за кратко време на голям брой
лица
• Не са необходими много анкетьори;Осигурява
анонимността
• Добро качество на събраната информация
• Удобна за провеждане при организирани
колективи
• Удобна за бързи оперативни цели

• Изисква много техническа подготовка
(помещения, време, консумативи)
• Броят на членовете на проучваната група не
трябва да е под 8-10 и над 35-40 човека
• Не е удобна за неорганизирани колективи
• Въпросите в инструментариума не трябва да
са повече от 25-30

• Въпросникът достига до всяко лице, което е
включено в изследваната група
• Лицето отговаря в удобно за него време и
място
• Не изисква допълнителни организационнотехнически усилия (зали и т.н.)

• Съмнение в анонимността
• Увеличаване на време-то на провеждане
(бавна)
• Възможност от повлияване на отговорите от
трети лица
• Невъзможност за контрол на респондентите
• Броят на въпросите не трябва да е голям

• Не са необходими анкетьори
• Голям обхват от хора за кратко време
• Лицето попълва анкетата в удобно време и
място
• По-икономична

• Непълна възвръщаемост на въпросниците
• Неподходяща за проучване на знания
• Възможност за повлияване от трети лица

• Няма ограничения в броя на въпросите
• Използват се всички източници на
информация
• Възможност за отговор на всички или почти
всички въпроси
• Не се съобразява с равнището на култура на
анкетираните
• Обхваща всички лица

• Съществува възможност за изопачаване на
информацията
• Скъпа, голям брой анкетьори
• Необходимост от обучение на анкетьорите
• Изисква много време
• Сложна организация на набиране на
информация
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УЕБ БАЗИРАНИТЕ АНКЕТИ:
ВСЕ ПО-НАДЕЖДНИ
Използването на интернет като среда (комуникационен

Автоматичното въвеждане и обработка на анкетите е

посредник) за провеждане на анкетни проучвания е нов

сред най-големите предимства, които предоставя инфор-

и атрактивен похват в социологията. С него се поставят

мационната среда. Попълвайки анкетата, респондентът

множество въпроси за валидността на получаваните

всъщност я въвежда в базата данни, като по този начин

резултати, за определянето на извадка в пространство,

се елиминира възможността от допускане на технически

белязано от анонимността и виртуалната идентичност

грешки. В същото време изследователите имат незаба-

на присъстващите в него хора. Въпреки това методът

вен достъп до обработени данни, което им позволява да

е ефективен поради множество предимства спрямо

следят процеса на събиране на информация и да внасят

традиционната форма на анкетно проучване.

корекции в реално време, ако е необходимо. Постига се
спестяване на време и повишаване скоростта за про-

Асинхронният характер на комуникацията в интернет и

веждане на изследванията. Не са необходими разходи

отсъствието на пряк контакт между анкетьор и респон-

и време за отпечатване на формуляри, тяхното разпрос-

дент определят и новото разбиране за анонимност в

транение, набор, обучение на анкетьори. Мигновената

процеса на анкетиране. „Електронната поща осигурява

комуникация дава възможност цикълът на анкетиране

условия за непринудителен, анти-йерархичен диалог,

да бъде силно скъсен и в крайна сметка се занижава и

каквато е според Хабермас „идеалната” говорна ситу-

финансовата стойност на проучванията, която все пак не

ация, свободна от вътрешна или външна принуда и

е нулева, тъй като в този случай има специфични разходи

характеризираща се с равенство във възможностите и

за софтуер (програмиране) и пространство (хостинг) в

реципрочност в ролите, приети от участниците” (Селин,

интернет.

Робсън). В същото време софтуерът ръководи анкетирането или интервюирането и помага за разбирането на
въпросите и правилното им попълване, така подпомага
събирането на откровени и точни отговори дори на
неудобни въпроси.

Софтуерът ръководи анкетирането или интервюирането
и помага за разбирането на въпросите и правилното им
попълване, така подпомага събирането на откровени и точни
отговори дори на неудобни въпроси.
Мигновената комуникация дава възможност цикълът на
анкетиране да бъде силно скъсен и в крайна сметка се занижава и
финансовата стойност на проучванията.
Специфична особеност при уеб базираните анкетни проучвания
е, че се работи с „виртуални” респонденти, чиято истинска
самоличност остава скрита.
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Уеб-базираните анкетни проучвания представляват

от който се въвежда информацията. Това показва как

виртуален аналог на традиционния метод на анкетиране,

проблеми, породени от естеството на средата, могат да

при който доставянето на анкетата, нейното въвеждане и

се решат отново с употребата на други нейни специфич-

обработката на данните се извършват в мрежата с помо-

ни характеристики.

щта на софтуер. Основно изискване към изследователя
при тях е да се съобразява със специфичните социални

Създаването на интерактивност в анкетите е един от

и социално-психологически характеристики на общу-

способите за повишаване мотивацията на респондентите

ването в интернет. Например с това, че когато човек е

и провокиране на коректност. В отговор на попълнена

в мрежата, той се стреми да получи колкото се може

анкета те могат да получават достъп до текущите ре-

повече и по-интересна информация и ако реши, че нещо

зултати по нея, ограничен (ако е необходимо) спрямо

прекалено дълго го занимава, без от него да получава

изискванията на изследователския екип. На тази база

конкретна полза, той си тръгва (Юн, 2000). Това произ-

може да се създаде потребителски форум, в който

тича от увеличената свобода и различната стойност на

самите анкетирани да изказват мнения по получените

времето в интернет – аспекти, които в този случай е

от анкетата резултати. По този начин количественото

необходимо да се съобразят. Основна препоръка при

изследване преминава и в качествено, при това без

създаването на електронна анкетна форма е тя да бъде

специални усилия и разходи.

кратка, да не съдържа повече от 25-30 въпроса. Всички
въпроси, особено тези, при които се използват скали
(рангови, интервални и т.н), трябва да се формулират максимално ясно, защото иначе съществува риск въпросът
да не бъде попълнен изобщо или, ако се попълни, да не
се даде коректен отговор.

В много случаи, когато се прецени, че уеб-базираното
анкетно проучване не може да даде надеждни резултати,
то се ползва като пилотно и подготвя провеждането на
класическо анкетно проучване „на терен”. Събраните
резултати и наблюдения могат да допринесат за порезултатно и експедитивно традиционно проучване,

Влиянието на компютъра е осезаемо – при проектира-

при това често при по-ниски разходи. Самата работа на

нето на въпросника се отчита това, че той ще се ползва

изследователския екип в интернет има нови измерения.

от екран. Изисква се анкетата да бъде максимално ясна и

Незабавното въвеждане и обработка на информацията

опростена, за да може респондентът лесно да се ориен-

създават „интерактивна” изследователска среда – анке-

тира без присъствието на анкетьор. Тази липса следва да

тирането вече не се разглежда като кампания или етап

се компенсира от добре структурираната информация

от работата, а като процес във времето. Уеб-базираните

в ограниченото пространство на монитора и където е

проучвания дават уникалната възможност да се просле-

необходимо да се предвидят пояснения (може и чрез

дяват процеси във времето, да се изваждат анкети от

хипертекст). Това изискване е свързано най-вече с точ-

даден период и да се съпоставят с анкети от друг. Самото

ното и коректно попълване на въпросника. Като цяло

изследване може да продължи месеци и дори години,

дължината и яснотата продуцират възвръщаемостта на

стига темата да е актуална и да не се изгуби интересът

анкетата.

към уебсайта, на който се провежда.

Специфична особеност при уеб базираните анкетни

Често резултатите от уеб-базираното изследване могат

проучвания е, че се работи с „виртуални” респонденти,

да бъдат съпоставени и анализирани в контекста на

чиято истинска самоличност остава скрита, т.е. изслед-

метричните данни за посещаемостта. Метричните сис-

ването може да се сблъска с феномена на изменчивата

теми в интернет най-често се използват за установяване

идентичност и да се превърне в обект за забавление

обема и състава на аудиторията на сайтовете чрез авто-

и манипулация. Многократното попълване на анкета

матично регистриране на всяка прочетена информация.

от един човек е реална възможност и поради това се

Технологията за електронна комуникация благоприят-

прибягва до използване на техническите характеристики

ства регистрирането и последващата обработка на тези

за идентификация в мрежата и засичането на IP адреса,

данни. Съществуват два типа системи – едната се базира
на специален софтуер, който се инсталира на компютри9
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те на респондентите и следи тяхната активност. Втората

анкетите, всички посочени принципи трябва да се спаз-

се основава на анализ на LOG файла, чрез което се отчита

ват и следват внимателно. Анкетите са най-полезният

компютърът, който отваря страницата. Най-общо казано,

метод за събиране на данни, особено когато трябва да

чрез първият метод е възможно да се проследят харак-

бъдат достигнати голям брой хора в различни географ-

теристиките на хората, а чрез втория – на използваните

ски региони. Статистическите анкети са популярен метод

машини за електронна комуникация.

и поради обстоятелствата, че изследователите получават
необходимите данни сравнително лесно, както и лесното

Формирането на извадката при изследванията, проведе-

кодиране на отговорите в анкетите. Когато се използват

ни чрез уеб-анкети, може да се определи като случайна,

валидирани инструменти, резултатите от проучванията

по метода на отзовалите се. При нея добра валидност се

са в полза на научната общност чрез възможността за

постига при събиране на по-голям брой анкети, поради

възпроизвеждане на резултатите, а оттук и появата на

което се използват множество способи за привличане на

научнообосновани допълнения към теоретичната база

посетители – регистрация в търсачки, обмен на банери

в съответната изследователска област.

и др.
Възможно е чрез масирани рекламни кампании на точно
определени специализирани сайтове да се постигнат
извадки, които не разчитат на случайния подбор. В този
случай се достига до респонденти с точно определен
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тория, а това позволява селективното изследване на определени групи. Изключително точни резултати могат да
се получат, когато изследването касае конкретен обект
в интернет (например уеб сайт) и анкетата се постави
точно на него. Предимствата на уеб-базираните проуч-

анонимност за респондентите (по-изчерпателни и
точни отговори), интерактивна мултимедийна среда за
провеждане на изследването, атрактивност на метода
(водеща до по-висока възвращаемост), автоматизирано
въвеждане и обработка на анкетите, висока скорост на
провеждане на изследванията и занижени финансови
разходи. При подходяща употреба тези фактори могат
да се окажат по-силни от негативите на метода.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Анкетите са най-често използваният метод за събиране
на данни. Важно да се прави разлика между добрите и
лошите анкети. Принципите на дизайна на анкетите се
отнасят до начина, по който са формулирани въпросите и
начина на тяхното измерване, както и цялостното структуриране и подредба на анкетата. За да бъдат сведени до
минимум ограниченията и грешките в измерването на
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Конституцията на Република България (чл. 19 ал. 4) предвижда създаване на условия за коопериране и други форми на сдружаване
на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и
социален напредък.
Търговското дружество е вид юридическо лице и като такова носи
всички характерни белези. То е социално образование, създадено въз
основа на обективното право и може да възникне и съществува, само
доколкото са спазени изискванията, които поставя законът. Юридическите лица са субекти на правото и могат да са носители на права
и задължения. Като изкуствени социални образования търговските
дружества имат определено организационно устройство и форма
на управление, ред за възникване и прекратяване.
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Търговските дружества са самостоятелни правни субекти със

Законът използва общата формулировка

собствена правосубектност, различна от тази на физическите и/

„лица”, което означава, че то е обединение,

или юридически лица, които са ги учредили или притежават дял

в което могат да участват, физически, юри-

в дружеството. Търговските дружества имат собствено имущество,

дически лица, държавата, общините (в този

което е съставено от права задължения и фактически отношения с

смисъл и чл. 65 ТЗ). Като вид юридическо

икономическа стойност. То е отделено имуществено от субектите,

лице те са от категорията на лицата, които

които го създават или са включено в него като негови членове,

имат за основен предмет някоя от дейност-

както и от имуществото на всички останали правни субекти. Тър-

ите, изброени в чл. 1 ТЗ:

говското дружество отговаря само за изпълнение на правните си

• покупка на стоки или други вещи с цел

задължения и за неблагоприятните последици от неизпълнението

да ги препродаде в първоначален, пре-

им. Като правен субект то притежава като свои родови характерни

работен или обработен вид;

белези имуществена и отговорностна обособеност. Най-общо търговското дружество представлява изкуствена създадено социално
образувание, по ред определен със закон, с наличието на органи на
управление, съставени от физически лица, чрез които то извършва
правни действия.

• продажба на стоки от собствено производство;
• покупка на ценни книги с цел да ги
продаде;
• търговско представителство и посредничество;

Правният режим на търговските дежурства, като вид юридическо
лице е уреден в ТЗ, като в чл. 63 се съдържа легална дефиниция за
него:

• комисионни, спедиционни и превозни
сделки;
• застрахователни сделки;
• банкови и валутни сделки;
• менителници, записи на заповед и

„Търговското дружество е обединяване
на две или повече лица за извършване на
търговски сделки с общи средства.”

чекове;
• складови сделки;
• лицензионни сделки;
• стоков контрол;
• сделки с интелектуална собственост;
• сделки с интелектуална собственост;
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лице може да участвува в повече от едно дружество, ако със закон
не е въведена забрана за това.

ски или други услуги;
• покупка, строеж или обзавеждане на не-

Дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в търгов-

движими имоти с цел продажба, лизинг.

ския регистър, като процедурата за учредяването му и вписването е
уредена в ТЗ (Търговски закон) и ЗТР (Закон за търговския регистър).

В чл. 1 ал. 2 ТЗ изрично е посочено, че тър-

Ако учредителите извършат действията от името на учредяваното

говските дружества са търговци, по смисъла

дружество до деня на вписването, то тези действия пораждат права

на закона.

и задължения за лицата, които са ги извършили, и солидарна отговорност за поетите задължения.

Търговските дружества са: събирателното
дружество; командитното дружество; друже-

Събирателното и командитното дружество са от категорията на

ството с ограничена отговорност; акционер-

персоналните търговски дружества. Основна характеристика на

ното дружество; командитното дружество

този вид дружества е, че един или някои от съдружниците са соли-

с акции. Съществуват и търговци публични

дарно и неограничено отговорни за задълженията на дружество-

предприятия (държавното и общинското

то, отговорност, каквато липсва за съдружниците в капиталовите

предприятие може да бъде еднолично

дружества. Като персонални търговски дружества те не формират

дружество с ограничена отговорност или

капитал (за разлика от капиталовите) заради личната отговорност на

еднолично акционерно дружество). Дър-

съдружниците и защото те участват в дружеството с лични усилия,

жавните и общинските предприятия могат

а не толкова с имущество. При персоналните ТД прекратяването на

да образуват и други търговски дружества

членственото правоотношение по правило води до прекратяване и

или обединения на търговски дружества.

на дружеството. Не съществуват еднолични персонални ТД, когато

Могат да се учредяват само търговските

членствения състав на такова дружество се сведе до едно лице: това

дружества, предвидени в ТЗ.

е прекратително основание. Друга съществена характеристика на
персоналните търговски дружества, отличаваща ги от капиталовите

Учредителите на дружеството трябва да са

е, че персоналните дружества не формират органи. Това положение

дееспособни български или чуждестранни

също е различно от общата теория на юридическите лица.

физически или юридически лица, като всяко
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Събирателно е дружеството, образувано от две или повече лица

върху ликвидационния дял на съдружника

за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма.

длъжник и да иска прекратяване на друже-

Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Фирмата

ството.

(наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и
се подписва) на събирателното дружество се състои от фамилните

Командитното дружество се образува с

имена или фирмите на един или повече съдружници с указанието

договор между две или повече лица за

„събирателно дружество” или „съдружие” („с-ие”). Съдружник в друже-

извършване търговска дейност под обща

ството може да участвува в друго дружество или да сключва сделки,

фирма, като един или повече от съдруж-

които се отнасят до предмета на дейност на дружеството, за своя

ниците са солидарно и неограничено от-

или за чужда сметка само със съгласието на останалите съдружници,

говорни за задълженията на дружеството,

в противен случай дружеството (СД) може да иска обезщетение за

а останалите са отговорни до размера на

причинените вреди или да заяви, че встъпва в правата и задълже-

уговорената вноска. Фирмата на друже-

нията по сключените сделки. Всеки съдружник в СД има право да

ството трябва да съдържа и обозначението

управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор

„командитно дружество”, или съкратено

е възложено управлението на един или няколко съдружници или

„КД”, и името поне на един от неограничено

на друго лице. За придобиването и разпореждането с вещни права

отговорните съдружници. Дружественият

върху недвижими имоти, за назначаването на управител, който не е

договор трябва да бъде съставен в писмена

съдружник, и за сключването на договор за паричен заем в размер,

форма с нотариална заверка на подписите

по-голям от определения в учредителния договор, е необходимо

на съдружниците.

съгласие на всички съдружници.

Управлението и представителството на

Управлението на СД се извършва според учредителния договор,

дружеството се извършват от неограниче-

а когато решенията се вземат с мнозинство всеки съдружник има

но отговорните съдружници. Ограничено

право на един глас. Решенията се вписват в протоколна книга. Всеки

отговорният съдружник няма право на

съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор

управление и не може да спира решенията

не е предвидено друго.

на неограничено отговорните съдружници.
Ако ограничено отговорният съдружник

Събирателното дружество се прекратява: с изтичане на уговорения

извършва сделки от името и за сметка на

срок или в други случаи, предвидени в учредителния договор; по

дружеството, без да е негов управител

съгласие на съдружниците; с обявяване на дружеството в несъс-

или пълномощник, той отговаря лично

тоятелност; ако не е уговорено друго – със смъртта или поставя-

освен ако дружеството потвърди сделка-

нето под пълно запрещение на съдружник или прекратяването

та. Ограничено отговорният съдружник

на съдружник – юридическо лице; по искане на синдика при не-

може да преглежда търговските книги на

състоятелност на съдружник; с предизвестие за прекратяване от

дружеството и да иска препис от годишния

съдружник; по решение на съда в предвидените от закона случаи.

финансов отчет. При отказ по искане на

Когато дружеството е образувано без срок, всеки съдружник може

съдружника окръжният съд постановява

да иска неговото прекратяване, като направи най-малко 6 месеца

тяхното предоставяне. За прекратяване на

преди това писмено предизвестие до всички съдружници освен ако

КД се прилагат правилата като при СД.

в учредителния договор е предвидено друго. Окръжният съд може да
прекрати дружеството по искане на съдружник, когато друг съдруж-

Капиталовите търговски дружества са

ник умишлено или с груба небрежност не изпълни свое задължение

дружество с ограничена отговорност ООД

по учредителния договор или изпълнението на задължението стане

(ЕООД), акционерно дружество АД (ЕАД) и

невъзможно. Кредиторът на съдружник, който в продължение на 6

командитно дружество с акции КДА. Както

месеца не може да се удовлетвори от принудителното изпълнение

подсказва класификацията им те образу-

върху движимото имущество на съдружника, може да наложи запор

ват „капитал”. Капиталът при търговските
дружества означава число или стойност,
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константна величина, която счетоводно се отбелязва като пасив по
баланса, защото исторически се е смятало, че капиталът е стойността на вземането на съдружниците за вноските, които са направили
(това са задължения на дружеството). Вноските се възстановяват при
прекратяване на дружеството. Капиталът е стойност и по начало,
най-често, но не винаги съответства на задължението за вноска на
съдружниците при учредяване на дружеството (но не и на реално
внесеното от тях). Възможно е обаче стойността на вноските да
е по-голяма от стойността на капитала, в такъв случай разликата
отива във фонд „Резервен” (ЗСчет. въвежда термин синоним „основен
капитал” и според този закон капиталът включва основния капитал
+ резерви + фондовете). Капиталът обаче не може да е по-голям от
вноските – това е изрично забранено, тъй като капиталът се смята
за гаранция на кредиторите. Капиталът може да бъде разделен на
„дялове”, които могат да са равни, но може и да не са, като всеки
съдружник има различен или еднакъв на дяловете на другите съдружници. Съдружниците в капиталовото дружество не носят лична
отговорност за задълженията на дружеството, а то отговоря пред
кредиторите до размера на имуществото си. Капиталовите дружество
формират органи на управление.
Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно
или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството
с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Това легално определение използва

2 критерия, за да характеризира ООД:
•

Броят на учредителите-съдружници –
един или повече, като не е посочена горна
граница;

•

Характер на отговорността – като
това, което е казано в закона трябва
да се тълкува корективно, защото
съдружниците в ООД не отговарят пряко
към кредиторите за задълженията на
дружеството.

Ако дружеството е обявено в несъстоятелност съдружниците само
ще загубят вноските си, т.е. те отговарят само с вноските си и то към
самото ООД (ако не са направили вноски те не отговарят).
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Според теоретичното определение ООД е ТД, чиито капитал е
разделен на дялове. От това теоретично определение се извеждат
следните особености на ООД: ООД е вид ТД, то е търговец и юридическо лице, при това корпоративно. ООД е капиталово ТД. То обаче
не е типично КТД, между съдружниците съществува относително
пряка връзка. Самите съдружници имат задължения типични за
персоналните дружества. Капиталът е разделен на дялове (това е
разлика с АД, където има акции). Най-важната отлика е, че дяловете
не са ценни книжа (ЦК), те могат и да са неравни по стойност, което
е забранено при акциите. Дяловете не са и свободно прехвърляеми.
ООД е договорно дружество – то се учредява въз основа на дружествен договор и по това се различава от АД, което се учредява с устав
(разликата е по-скоро терминологична).
Учредяване на ООД. Учредяването е смесен фактически състав (като
всяко учредяване). ООД се учредява по нормативната система. Фактическият състав има 4 елемента: Сключване на учредителен (дружествен) договор. Този договор има 2 функции: Той е проявление на
съгласието на учредителите за учредяване на дружеството и с него се
установява статуса на юридическото лице (органи, процедури и т.н.).
В чл. 115 са посочени елементите на съдържанието на дружествения
договор. В точка 1-6 са задължителните елементи:
1.

фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството;

2.

предмета на дейност и срока на договора;

3.

името, съответно фирмата на съдружниците;

4.

размера на капитала.

Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала,
в договора се определят сроковете и условията за внасянето му.
Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде
по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно
от увеличаване на капитала.
5.

размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала;

6.

управлението и начина на представителство;

а в 7 и 8 – факултативните:
7.

предимствата на съдружниците, ако са уговорени;

8.

други права и задължения на съдружниците.

Изброяването не е изчерпателно. Законодателят предвижда и форма
за действителност на дружествения договор – проста писмена. Но
ако при подписването на учредителния договор или в учредителното събрание някои от учредителите е представляван, то трябва
да е представляван от пълномощник с пълномощно с нотариално
заверен подпис на учредителя.
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Органите на управление на ООД са общо

говор или с решение на учредителите (на Учредителното събрание)

събрание (ОС) и управител. Общото събра-

прибавено към него.

ние се състои от съдружниците. Управителят
на дружеството участвува в заседанията на

Дружеството се прекратява с изтичане на срока, определен в дру-

общото събрание със съвещателен глас,

жествения договор; по решение на съдружниците, взето с мнозин-

ако не е съдружник. Всеки съдружник има

ство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено

толкова гласа в общото събрание, колкото е

по-голямо мнозинство; чрез сливане и вливане в акционерно или

неговият дял в капитала, освен ако в догово-

друго дружество с ограничена отговорност; при обявяване в не-

ра е предвидено друго. Общото събрание:

състоятелност; по решение на окръжния съд в предвидени от този

•

изменя и допълва дружествения договор;

•

приема и изключва съдружници, дава
съгласие за прехвърляне на дружествен

•

•
•

•

или несъстоятелност.

приема годишния отчет и баланса, раз-

жеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Във фирмата

пределя печалбата и взема решение за

на акционерното дружество се включва означението „акционерно

нейното изплащане;

дружество” или съкращението „АД”. Акционерно дружество може да

взема решения за намаляване и увели-

бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица.

чаване на капитала;

Акционерното дружество се учредява на учредително събрание, на

избира управителя, определя възна-

което присъстват всички лица, които записват акции. Учредителният
акт се съставя в писмена форма.

отговорност;

Учредителното събрание: взема решение за учредяване на друже-

взема решения за откриване и закри-

ството (само с единодушие); приема устава (само с единодушие);

ване на клонове и участие в други

установява размера на разноските по учредяването; избира над-

дружества;

зорен съвет, съответно съвет на директорите. Когато акционерно

взема решения за придобиване и

дружество се учредява от едно лице, се съставя учредителен акт.

вещни права върху тях;
взема решения за предявяване искове
на дружеството срещу управителя или
контрольора и назначава представител
за водене на процеси срещу тях;
•

може да настъпи и с решение на съда и производство по ликвидация

Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дру-

отчуждаване на недвижими имоти и
•

и други основания за прекратяване на дружеството. Прекратяване

дял на нов член;

граждението му и го освобождава от
•

закон случаи. В дружествения договор могат да бъдат предвидени

Уставът трябва да съдържа: фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството; предмета на дейност и срока, ако има такъв;
размера на капитала, както и частта от него, която трябва да се внесе
при учредяване на дружеството, вида и броя на акциите, правата за
отделните класове акции, особените условия за тяхното прехвърляне,
ако има такива, както и номиналната стойност на отделната акция;

взема решение за допълнителни парич-

органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им;

ни вноски.

вида и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата,

ООД трябва да има управител (1 или повече).
Капиталовите дружества трябва да имат органи за управление. Изискването за управител съществува, защото ако няма управител
дружеството е недееспособно. Управителят
е органът, чрез който дружеството влиза в
отношение с 3-ти лица. Управителят може

които ги извършват, броя и номиналната стойност на акциите, които
ще им бъдат дадени; преимуществата, които посочените учредители
запазват за себе си поименно, ако такива се предвиждат; условията
и реда за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване,
ако се предвижда такова; начина на разпределение на печалбата;
начина на свикване на общото събрание; други условия във връзка
с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.

да е определен със самия дружествен до-
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Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й уча-

вземе решение за намаляване на капитала,

ствува с посочената в нея номинална стойност в капитала. Акцио-

за преобразуване или прекратяване, дру-

нерното дружество не може да издава акции с различна номинална

жеството се прекратява по реда на т. 4; ако

стойност. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни

в продължение на 6 месеца броят на чле-

на 10 акции. От една страна акцията е част от капитала – някаква

новете на съвет на дружеството е по-малък

номинална сума (число), на което се дели капитала. Акцията е

от предвидения в закона минимум, то може

ценна книга (ЦК) – документ, който материализира права по начин,

да бъде прекратено по реда на т. 4; при

че упражняването на правата и прехвърлянето им е невъзможно

настъпване на основанията, предвидени в

без наличие на фактическа власт върху документа. Правата, които

устава на дружеството.

акциите материализират могат да бъдат придобити и преди да са
издадени документите, но веднъж издадени документите правата

Командитно дружество с акции се образува

могат да се упражняват само ако се упражнява фактическа власт

с договор, като за вноските на ограничено

върху документа. Това общо положение (че акциите са ЦК) търпи

отговорните съдружници се издават акции.

корекции, защото търговското право дава възможност да се издават

Броят на ограничено отговорните съдруж-

и безналични акции, а те не са ЦК, защото няма документ, който да

ници не може да бъде по-малък от 3. Фир-

материализира правата. Безналичните акции са само права и задъл-

мата на дружеството трябва да съдържа оз-

жения. Има документ, който ги доказва, но той не е ЦК. Акцията се

начението „командитно дружество с акции”,

различава от временно удостоверение, което е документ, който се

или съкратено „КДА”. Командитното друже-

издава на акционерите срещу направените от тях вноски. Времен-

ство с акции се учредява от неограничено

ните удостоверения също са ЦК, а не само документ, който доказва

отговорните съдружници. Те имат право да

направените вноски. Временните удостоверения имат всички права,

изберат акционерите между участниците

които имат и акциите + още 1 – правото да се получи акция срещу

в подписката. Неограничено отговорните

временното удостоверение.

съдружници изготвят устава на дружеството
и свикват учредителното събрание.

Акционерното дружество има още едно специфично, характерно
само за него право да издава облигации. Облигацията е заем (па-

Органите за управление на командитното

ричен), който облигационерите дават на дружеството и получават

дружество с акции са определените в зако-

облигации. Облигацията е ЦК, която се издава от АД и материализира

на органи за управление на акционерното

2 вземания – вземане за главницата и вземане за лихви (не винаги и

дружество по едностепенната система. В

за лихви). Облигациите могат да се превръщат в акции.

общото събрание право на глас имат само
ограничено отговорните съдружници. Нео-

Органи на акционерното дружество са: общо събрание на акционе-

граничено отговорните съдружници дори и

рите; съвет на директорите (едностепенна система) или надзорен

когато притежават акции, участвуват само

съвет и управителен съвет (двустепенна система). В еднолично ак-

със съвещателен глас. Компетентността

ционерно дружество едноличният собственик на капитала решава

на общото събрание се определя в устава.

въпросите от компетентността на общото събрание.

Общото събрание разглежда и решава искания на ограничено отговорни съдружници

Акционерното дружество се прекратява: по решение на общото

за извършване проверка на дейността на

събрание; с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото

дружеството. Съветът на директорите се

събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди

състои от неограничено отговорните съ-

изтичането му; при обявяването му в несъстоятелност; с решение

дружници. Дружеството не се прекратява

на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството

със смъртта или обявената несъстоятелност

преследва забранени от закона цели; когато чистата стойност на

на ограничено отговорен съдружник освен

имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера

ако в устава е предвидено друго.

на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не
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МИНИМАЛНА РАБОТНА
ЗАПЛАТА – ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНСТРУМЕНТ ИЛИ
НОЖ С ДВЕ ОСТРИЕТА
Малина Димитрова, студент специалност Финанси и счетоводство

Работната заплата е тема, която безспорно вълнува и засяга пряко хората на труда. За тях тя би
трябвало да отговаря на усилията и условията на
техния труд. За фирмата би следвало работната
заплата да отговаря на производителността на
труда. Работната заплата е възнаграждението на
хората за техния труд, изплащано според трудовия им договор. Равнището на работната заплата
зависи от търсенето и предлагането на труд на
пазара – различно е за различните браншове и
за различните по отношение на квалификацията
услуги.
Минималната работна заплата е работна заплата,
която се формира не пазарно, а административно
от държавата, чрез закон или постановление за
минималната работна заплата. Държавната политика определя този минимум на възнаграждение
на своите граждани на пазара на труда.
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МРЗ
„ЗА” И „ПРОТИВ”
Работната заплата може да бъде разглеждана като цена
на стоката „работна сила„. Млякото, брашното и оризът
са също стоки, които имат съответно своята цена. Ако
се заговори за вдигане цената на последните три стоки,
хората ще реагират силно емоционално и пристрастно
и ще се обявят против вдигане на цените и въвеждане
на минимална цена, посредством законови разпоредби.
Обратното – когато стане въпрос за въвеждане на МРЗ,
тогава същите тези хора биха били съгласни и не биха
имали нищо против.

Наука и Бизнес 04/2015

въвеждането на МРЗ се осигурява лоялна конкуренция
между фирмите.
МРЗ стопира спиралата на все по-ниските заплати,
както е например при новоназначените, които сега са
завършили своето следване или придобилите занаят,
т.е. подсигурява се справедливост при разпределянето
на заплатите за всички, които с труда си допринасят за
фирменото добруване. Тези, които работят на пълно
работно време, т.е. осем часов работен ден, трябва да
разчитат поне на един социалния минимум, за да се избегне обедняване, въпреки заетост на пълно работно
време. Държавната хазна бива облекчена по отношение
грижата и изплащането на социални помощи.

АРГУМЕНТИ В ЗАЩИТА НА МРЗ
Възниква въпросът за ползите от нормативното въвеж-

2 000

дане на МРЗ. МРЗ се определя въз основа на конкретни
данни за прага на бедността в конкретната държава.
Целта на МРЗ е да се избегне възнаграждение, което би
спомагало за наличие на бедност, т.е. чрез МРЗ се подсигурява хората да могат да живеят и да получават блага,

1 750

1 500

без държавата да трябва да дофинансира съществуването на работещия, чрез различни социални помощи.
С въвеждането на МРЗ се подсигурява бъдещето. Прекалено ниските заплати днес биха означавали бедност
в утрешния ден.

1 250

1 000

750

Минималните заплати облекчават държавния бюджет.
Фирмите са тези, които трябва да подсигурят препита-

500

нието и заплатите на заетите работници, а не държавата.
Въведените МРЗ предоставят възможност за по-добра

250

работна среда. Минималният доход, покриващ нуждите

Организациите, където има голяма конкуренция, често за сметка на своите служители, подбиват крайните
цени, на които продават, като дават по-ниски заплати,
за да си спечелят нелоялно преднина на пазара. Чрез
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Estonia

Croatia

Slovakia

Latvia

Czech Republic

Hungary

Lithuania

Serbia

Romania

Montenegro (3)

ран за придобиване на повече и по-добра квалификация.

Bulgaria

при справедливо заплащане, също така би бил мотиви-

FYR of Macedonia (2)

работа. Служителят би повишил своята продуктивност

0
Albania

на работника, са знак на уважение за добре свършената

GROUP 1

(1) Denmark, Italy, Cyprus, Austria, Finland and Sweeden: no national minimum
(2) January 2015.
(3) July2015.
Source: Eurostat (online data code: earn_mw_cur)
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Световен проблем е по-ниското заплащане при жените.

На последно място трябва да се отбележи, че едно от

Те най-често са застрашени от по-ниски заплати и се

съображенията за въвеждане на МРЗ е и съществуване-

смята, че МРЗ би насърчила равенството.

то на такава в други европейски страни, а именно към
дата 01.09.2016 това са 22 от общо 28 страни членки на

Счита се също така, че МРЗ би повишила търсенето, а

Европейския съюз (ЕС). На графика 1. са изобразени МРЗ

от там и би стимулирала местната икономика. Приема

на страните членки на ЕС, както и на някои други страни.

се, че цялата работна заплата би се „върнала„ обратно
в икономиката.
Въведената МРЗ би дала яснота по отношение на запла-

АРГУМЕНТИ ПРОТИВ
ВЪВЕЖДАНЕТО НА МРЗ

щането на хората, те ще знаят какви заплати да очакват

Въвеждането на МРЗ от държавата носи както своите по-

от работодателите и няма да се съгласяват да работят за

зитиви, така и някои негативи за икономиката, и именно

по-малко, отколкото е социалния минимум.

те са причината тази намеса на политиката на пазара на
труда да има своите противници.
Страната, която най-скоро въведе МРЗ е Германия. В
Германия след дълги и оспорвани дискусии, бе приет
Законът за минимална работна заплата, който влезе в
сила от 01.01.2015 г. От тази дата всеки един работник,
трябва да получава най-малко 8,50 евро на час трудово
възнаграждение без значение в коя сфера на труда и без
оглед на неговата квалификация. Въведени са гратисни
периоди и изключения за някои браншове, но тази
промяна засяга по-голямата част от заетите именно от
тази дата. В България МРЗ съществува от десетилетия и
е претърпяла множество корекции през годините.
На базата на примера на Германия може да се разгледат
негативите по-конкретно и какъв е техния ефект след
появата на нормативно приетата МРЗ.
Условно се приема, че до 31.12.2014 г. един работник е
получавал месечна работна заплата 1.040,00 евро, а от
01.01.2015 г. месечното му възнаграждение трябва да
е минимум 1.430,00 евро. Получава се една разлика от

GROUP 2

GROUP 2

Luxembourd

Ireland

Унитед Кингдом

Netherlands

Brlgium

Germany

France

United States

Slovenia (3)

Spain

Malta

Greece

Portugal

близо 400 евро. Поставя се бариера, за всеки, който иска
Turkey

Poland
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да работи, но според работодателя си той (неговата работа) не струва 1430 евро и последиците са, че той няма
да получи работата. Хенри Хазлит (1894-1993), един от
най-известните американски писатели и общественици,
пише в своята книга „Икономиката в един урок„: „Не можем да направим някого достоен за дадена заплата, като

m wa

забраним със закон да му се плаща по-малко.„ Това, което
той иска да каже е, че със своите качества, възможности
и компетенции, този служител, който е получавал, може
Графика 1. Минимална работна заплата в
евро (Евростат, Януари 2016)

би, малко над шест евро на час (или 1040 Евро) е до-
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принасял към обществото с някакви, дори и минимални

случаи ще започнат с близо 1.000,00 евро като помощи

услуги, за което е получавал някаква, дори и минимална

за безработни, след което преминавайки в Hartz IV ще

сума. Като резултат от въвеждането на МРЗ от началото

надхвърлят 600 евро всеки месец за финансовата помощ,

на 2015 година, обществото се лишава от скромните му

наема, консумативите като мебелиране, сметки за вода,

услуги, а той става безработен, защото неговият труд не

отопление, здравна осигуровка и евентуалните други.

струва за работодателя му 8,50 евро на час.

Резултатът от това нормативно въвеждане на МРЗ и
безработицата, в която попада служителят, е че той вече

Изводът е, че се създава повече безработица. При без-

ще получава 1.000, 00 евро месечно (за срок от една

работица е необходимо да бъде приложена програма за

година), за да си стои вкъщи и да бездейства, вместо за

отпускане на помощи, което води до други проблеми в

1.040 евро, за да работи. Той вече няма да има принос

държавния бюджет.

към даден продукт и обществото, също така няма да има

Ето например, каква може да бъде социалната програма
за подсигуряване на достоен за човека социален минимум, наречен в Германия Hartz IV (Хартц фир) и помощите
за безработни.
Лице, което до скоро е работело, но от началото на
месеца е незаето и е безработно, получава помощи за
безработни за срок от една година (в някои случаи за
две години), които се определят на база получаваното
месечно брутно възнаграждение по време на заетост
за всеки един календарен ден от месеца. По правило
помощите за безработни са в размера на 60% (или 67%
при семейство с дете/деца) от брутното възнаграждение.

самочувствието на човек, който сам се грижи за себе си.
Отнета е възможността да упражнява труда си по свое
желание и е заставен да живее на помощи, които са помалко отколкото той би получавал, работейки, преди
въвеждането на МРЗ.
Друга последица от въвеждането на МРЗ е заставянето
на цели отрасли да заплащат по-високи заплати. Това
може да доведе до повишаване цените на продуктите
на тези отрасли, което би означавало крайните клиенти
или потребителите да понесат бремето на по-високите
заплати. Потребителите не винаги и не за всички блага
могат да плащат повече. В някои случаи продаденото
количество или ще бъде редуцирано, или потребителите

След изтичането на тази една година, ако лицето все още

ще потърсят и предпочетат по-евтино алтернативно

не е заето и е без работа, би могло да изиска получаване

такова благо, например вносни стоки.

на следващи помощи – Hartz IV. Те биха му осигурявали
около 400 евро* финансова помощ. Отделно от това
лицето може да подаде молби за допълнително подпо-

и до фалити. В тази ситуация няма печеливша страна,

От примера се вижда, че безработицата е свързана с
изключително много бюрокрация. Освен това помощите,
които има право да получи безработния при всички

eG

безработицата ще се увеличи. Работниците са предпо-

ynamr

които са били заети в тези фирми ще останат без работа,

си намерят работа.

rB

които те са предлагали на пазара, ще липсват и хората,

хората в нужда, да могат да съществуват, докато отново

ehteN

При закриване на фирми, защото те фалират, продуктите,

е безсрочна и безвъзмездна и има идеята да подпомага

I

поемане сметките по отоплението и други. Тази помощ

muigl

sdnalr

mexuL

мод
г
н
и
К
детин
У

както разгледахме по-горе.

dnaler

жилището, за покриване на наема на жилището му, за

малено производство и безработица, а в някои случаи

druob

магане, например за първоначалното обзавеждане на

Отново последиците са неблагоприятни и водят до на-

чели поради различни критерии, да работят именно в

2P

UORG
тези фирми, въпреки ниското заплащане, имали са свои
доводи да не потърсят или заемат други работни места
в по-добре платени фирми. МРЗ и последиците от нея

отнемат възможността им за работа, както до сега, макар
и при по-ниско заплащане, те биват принудени да си
* Hartz IV в Германия до 31.12.2015 – 399,00 евро
месечно, от 01.01.2016 – 404,00 евро месечно, от
01.01.2017 – 409,00 евро месечно

атрактивни за тях. Безработицата се увеличава, конкуренцията за останалите работни места също – възможен

yn

mui

sdna

модгн

dnaler
I

m

druob
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търсят работа на места, които преди не се били толкова
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е спад на заплатите, дори в останалите алтернативни

ще предпочете да съкрати именно тези служители, които

фирми.

са с най-малък опит – обикновено това са току-що завършилите, или най-неквалифицираните. На графики 2.

Друг ефект от въвеждането на МРЗ е вредата й върху

и 3 са изобразени двете графики при заплата, която се

заетостта на млади кадри и неквалифицирани служители.

формира пазарно и минимална работна заплата, която

Повишеното ниво на безработица води до увеличение

е регулирана чрез закон.

на предлагане на услуги (т.е. на труд) от страна на работниците, същевременно търсенето от страна на работо-

Увеличението на безработицата води след себе увелича-

дателите се свива. По-високата МРЗ означава, че цената

ване на „сивия сектор„ на икономиката. С въвеждането на

на труда е по-висока, т.е. разходите на работодателя

МРЗ много от хората, които не биха могли да си намерят

нарастват. Както и по-горе бе споменато, опитвайки се да

работа, биха се пренасочили към „работа на черно„, както

съкрати разходи, за да се запази фирмата, работодателят

показват различни проучвания за въвеждането на МРЗ

трябва да освободи част от служителите. Той вероятно

на територията на Германия.

Графика 2. Работна заплата,
която се формира на
пазара според търсенето
и предлагането на труд,
равновесна точка
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Графика 3. Минимална
работна заплата, въведена
административно и
безработица
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ИЗВОДИ И
ЗАК ЛЮЧЕНИЯ
Минималната работна заплата се въвежда изкуствено от
държавата, тя се съпоставя с така наречената пазарна
работна заплата. Когато МРЗ е по висока от пазарната
работна заплата, автоматично пазара на труда изпада в
дисбаланс.
Безспорно идеята за нейното въвеждане има за цел да
защити служителите от прекалено ниско заплащане на
труд, но въпросът, дали наистина се постига тази цел, е
спорен.
От друга страна чрез въвеждане на МРЗ се осигурява
минимален осигурителен праг, т.е. данъчните вземания
на държавният бюджет се „гарантират„ и държавата е в
състояние да предвиди какви биха били минималните
сигурни постъпления от всеки един зает на пазара на
труда.

Изключително внимателна трябва да бъде преценката за

Проблемите за икономиката, които поставя норматив-

необходимостта от въвеждане на МРЗ за даден отрасъл

но въведената МРЗ, са на практика много сериозни и

или на национално ниво. Възможно е МРЗ да навреди

вероятно добрите идеи на въвеждането й са неосъщест-

повече на тези, на които е предназначено да помогне.

вими. Хората реагират изключително чувствително и

От изключителна важност е и размерът на МРЗ и работ-

емоционално, когато става въпрос за тяхното заплащане

ниците, които иска да обхване. Възможността за повече

на труда. Обикновено същите тези хора нямат компетен-

вреди, нанесени върху икономиката с прекомерното

циите и знанията за това как функционира икономиката

вдигане на заплатите и сферите, които това би засегна-

и какви биха били практическите последици от появата

ло най-тежко, растат и не могат да оправдаят „добрите„

на МРЗ и от един непрекъснат неин растеж.

намерения на МРЗ.

Много хора ще загубят работата си, много предприятия

КОМЕНТАР

и фирми ще затворят врати и ще лишат пазара от стоките
си, много ниско квалифицирани хора никога повече
може да не започнат работа отново, поради високата
цена на труда, както и професионалния старт за начинаещите ще е изключително трудно достъпен.

ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА,
РАЗВИТИЕ НА МРЗ
С оглед промените, настъпили в Германия в следствие
на бежанската вълна, започнала още 2014 и засилила
се през 2015, както и продължаваща в момента на 2016
година, МРЗ представлява интерес за всички участници
на пазара на труда.
Факт е вече, че Комисията, която отговаря за МРЗ в Германия, единодушно е взела решение за 4% увеличение
на минималното почасово заплащане от 01.01.2017 г. То
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изграждането на такава. В случай, че не съществуваше
нормативно въведена МРЗ, работната заплата би се
плъзнала естествено надолу в зоната на ниско платения
неквалифициран труд и условно би достигнала до максимално 6,50 евро бруто на час за някои региони. Благодарение на въведената МРЗ това бива предотвратено.
Като следствие от съществуващата МРЗ е възможно да
се стигне до увеличение на безработицата в този ниско
квалифициран сегмент и тогава преразглеждането и
коригирането на МРЗ са препоръчителни. В противен
случай тези, които искат да работят, ще се възползват от
всички възможности да заобиколят МРЗ. Резултатът би
бил нарастване на сивия сектор.
От друга страна Германия е изправена пред проблем,
чието решение е изключително деликатно, но с огромни последици, дори и за такъв индустриален и
икономически гигант като нея. За бежанците, които се
намират на територията на страната, а това са повече
от един милион души, страната трябва да им подсигури
бе въведено от 01.01.2015 г. с 8,50 евро бруто на час, а
от 01.01.2017 ще бъде увеличено на 8,84 евро бруто на
час като от 01.01.2018 г. ще обхване всички браншове
без изключения (до края на 2017 година има гратисен
период за някои браншове). Този процес засяга около 4
милиона служители или около 10% от всички работещи.
Като се има предвид незавършеният икономически процес на преустройство, един по-дълъг гратисен период и
по-дълъг период на актуализация от Комисията би бил
желателен. Съгласно Закона за МРЗ в Германия, МРЗ
трябва да се актуализира на всеки две години.

много неща от първа необходимост – храна, място за
живеене, отопление, дрехи, здравеопазване, специални
неотложни услуги при болест, бременност и раждане,
стоки от бита за домакинството и не на последно място
да осигури възможност на всеки да вземе участие в образователния процес. За 2016 година в Германия има над
2,5 милиона безработни и над 4,3 милиона хора, които
получават помощи. Те представляват огромен разход
разход за държавния бюджет. Допълнителен разход
са и вероятно ще останат дълго време бежанците на
територията на страната – по официални данни те надхвърлят 1,3 милиона. Бюрокрацията е огромна. Голямо

През последните 2 години в Германия настъпиха зна-

количество молби за убежище постъпват в институци-

чителни промени, а именно приемането на голям брой

ите, които приоритетно трябва да бъдат разгледани;

бежанци на територията на страната. Предстои тяхното

докато бежанецът не получи някакъв вид разрешение

интегриране на пазара на труда. За целта те трябва да

за постоянно пребиваване в страната, той не може да

получат работна квалификация и образователен ценз,

упражнява никакъв вид работа; в същото време такова

чрез т.н. дуално образование (паралелно обучение в

разрешение за работа, трябва да му бъде издадено от

професионално училище и в предприятие, с цел ус-

друга институция на територията, на която е настанен,

вояване на теория и практика). Въпреки това се смята,

едва след като е получил разрешение за престой…

че предлагането на труд в долния край на квалификационната скала ще се увеличи значително. Това означава,
че на пазара ще се увеличат търсещите работа, които
имат ниски или никакви професионални познания, без
нужната квалификация или ще е необходимо време за

25

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 04/2015

Още един фактор, който не е за подценяване е невъзможността за намиране на работно място, дори при добри
езикови и квалификационни умения, поради автоматизирането на редица услуги и дейности. Изключително
големият брой от роботи и машини, които са изместили
човешката работна сила, не улеснява интеграцията на
бежанците на трудовия пазар.
Развитието на Германия ще представлява интерес не
само по отношение ползите и загубите от въвеждането
на МРЗ. До момента страната отчита положително или
поне неутрално влияние вследствие МРЗ. Наблюдава
се нарастване на работните места със социално осигуряване (до преди 2015 година работодателите са се
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възползвали от възможността за т.нар. „Minijob„ – заетост
със ниско почасово заплащане и без плащане на социални осигуровки). Повишението на цените на някои стоки
най-вече в сферата на услугите в този кратък период от
време не е дало негативен ефект, но се очаква това да
повлияе силно негативно на търсенето през следващите
една или две години. Чрез въведената МРЗ е постигнато
увеличение на почасовото заплащане на ниско квалифициран труд в някои сфери, но също така други позиции,
които са количествено ориентирани (производство,
маркетинг и търговия) е трябвало да бъдат направени
по-атрактивни за служителите и там заплащането също
е нараснало. Очакванията са квалифицираната работна
ръка да получи увеличение на заплащането много над
средното ниво в дългосрочен план.
Безспорно Германия има редица проблеми, които предстои да бъдат решени, като например интеграцията на
бежанците на пазара на труда. И ако до момента административно въведената МРЗ не е показала негативни
ефекти върху пазара на труда и върху търсенето на блага,
то в някои сфери средносрочно или дългосрочно те ще
имат вероятно негативен ефект върху търсенето на труд
и блага.
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ДИЗАЙН НА ТРЕНИНГ
ЗА УС ЪВЪРШЕНС ТВАНЕ НА

СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

НА МЕНИДЖМЪНТ НА СРЕДНО НИВО ПРИ
НЕС ТЛЕ БЪЛГАРИЯ А Д
Виктория Ганчева, специалност Бизнес администрация

Историята на Нестле България започва през недалечната 1994 г.,
когато NESTLÉ закупува най-големия производител на шоколадови
и захарни изделия ШЗИ София. Самата фабрика е създадена още
през 1939 г. от Стефан Тодоров и е наречена „Щастие”. През 1947
година фабриката е най-голямата в страната с най-богат продуктов
асортимент – шоколади, шоколадови бонбони, нишесте, какао на
прах, смес за палачинки, локум, халва, желирани бонбони и много
други. Броят на работещите в този момент е повече от 2 000 души
и годишното производство възлиза на 150 000 тона. Любопитен е
фактът, че луксозните бонбони Пияни вишни, Троен лешник, Каприз,
София вечер, се произвеждат ръчно. Същата година (1947) фабриката
е национализирана и преименувана в ДИП „Малчика”.
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Началото на вафлено и бисквитено производство се поставя през

ла повече от 80 милиона лева в дълготрайни

1964 година, а девет години по-късно започва произвеждане и на

активи и в програми за квалификация на

захарни бонбони. Tака до 1991 година, когато се създава ШЗИ София.

своите служители.

И само три години по-късно Нестле Швейцария закупува ШЗИ София
след проведен конкурс за купувач.

Сертификацията по стандарта ISO 14001 и
OHSAS 18001 е доказателство за ангажи-

НЕСТЛЕ България е най-добре изградената работодателска марка за

мента, който поема НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД.

2008 година. Наградите за успешни проекти в областта „Управление

Компаснията се стреми да осигурява на

на човешките ресурси” се присъждат за шеста поредна година в

своите служители здравословни и безопас-

категориите: „Обучение и развитие”, „Управление на талантите”,

ни условия на труд, както и да управляваме

„Управление на знанието” и „Изграждане на работодателска марка”.

влиянието на нашето производство върху

Сред критериите, по които е оценен проектът на НЕСТЛЕ България

околната среда. С цел да подобри още

„НЕСТЛЕ като работодателска марка. НЕСТЛЕ – свят на възможности”

повече показателите си по отношение на

са: наличие на стратегия за изграждане на работодателска и постиг-

околната среда и безопасността на труда,

нати резултати, вътрешни и външни проучвания на ангажираност и

Нестле България АД поддържа открит ди-

удовлетвореност, брой кандидатури по конкурси и други.

алог с доставчици, служители, клиенти и
потребители.

Компанията обръща специално внимание на своя имидж на работодател. Важен елемент от общата стратегия за социална ангажираност

OHSAS 18001 е стандарт за система за уп-

на НЕСТЛЕ е отношението към човека както вътре в организацията,

равление на здравето и безопасността при

така и извън нея. Практиките вътре в организацията отговарят на

работа, разработена да даде възможност на

най-съвременните стандарти за качество както по отношение на

организациите да контролират и подобря-

продуктите и марките, така и по отношение на хората. Компанията

ват безопасните и здравословни условия на

осигурява специални програми за професионално обучение и разви-

труд. Получаването на сертификат OHSAS

тие на своите служители и работна среда, които мотивират откритата

18001 демонстрира ангажираността на

комуникация и инициативността на персонала.

всяка компания за осигуряване безопасна
работна среда и защита на служителите от
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За повече от 20 години на българския пазар НЕСТЛЕ България се

трудови злополуки. Елементите на сертифи-

налага като стратегически инвеститор, надежден партньор, пред-

кацията включват политика и ангажираност,

почитан работодател и социално отговорна компания, подкрепяща

идентификация на опасностите, оценка и

редица инициативи, свързани с развитието на българското общество

контрол на риска, оценка на съответствието,

и своите служители. От 1994 година до днес компанията е инвестира-

цели и програми, обучение, готовност за
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Мениджър
Nesle Professional

Организационна структура на NESTLÉ

Маркетинг

Администрация
продажби

Мениджър продажби

Складово стопанство

Регионален Мениджър
за Източна България

Регионален Мениджър
за Централна България

Регионален Мениджър
за Западна България

8 търговски
представители

6 търговски
представители

11 търговски
представители

извънредни ситуации, наблюдение и измер-

вешки ресурси, Одитен комитет и Финансов комитет и се състои

ване, коригиращи и превантивни действия

от 14 души, 13 от които са независими един от друг и са подчинени

и много други мерки, предприемани от

пряко на председателя. Друго основно управленско звено е изпъл-

работодателя.

нителния съвет (13 души), който включва изпълнителния директор
и ръководителите на различните отдели. Основната му функция е

Като част от хранителния гигант NESTLÉ,

да ръководи операциите на компанията и да прилага политиките и

НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД стриктно спазва

стратегиите, формулирани от борда на директорите.

предписанията на преведеното на 40 езика
издание на „Корпоративни бизнес принци-

Високият професионализъм на сервизната организация гарантира

пи на NESTLÉ” – валидни за всички страни,

бързата реакция при нужда и ефикасността на предлаганите ре-

в които компанията развива своя бизнес,

шения. Така изградената система е създадена изцяло за да осигури

като се съобразява и с местните законови,

удобство и надеждност, защото най-ценният клиент е доволният

културни и религиозни практики.

клиент.

Организационната структура на NESTLÉ е

Структурата на комуникация е установена на четири основни кому-

от децентрализиран тип т.е. отговорността

никационни нива:

при вземането на решения се поема от
по-ниските управленски звена. Предоставя се повече свобода и креативност на
ръководителите на различните отдели за
сметка на отслабване на контрола върху
тях. Както при повечето компании основният управленски орган е Годишното общо
събрание на акционерите, а изпълнителен
орган е борда на директорите. По настояще
управител е Петер Брабек-Летмат, който е
и председател на борда на директорите, а
изпълнителен директор е Поул Булке. Бордът на директорите се подпомага от четири
комитета – Корпоративно управление, Чо-

1
2
3
4

Генерален мениджър
(Ниво 1 в Органиграмата)

Директори (Ниво 2 в Органиграмата)
Мениджъри, Ръководители на
екипи, Управители на магазини
(Ниво 3 и 4 в Органиграмата)

Асистенти (Ниво 5 в Органиграмата)
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Политиката за управление на човешките ресурси на NESTLÉ е на-

определя от възможностите на дружеството

сочена към наемане на служители с отговорно отношение и про-

на подобри производителността си. Всеки

фесионални умения, които да им позволят да развият дългосрочни

мениджър носи отговорността за опреде-

взаимоотношения с компанията. Поради това потенциалът за про-

ляне на заплащането на своите работници,

фесионално развитие на отделния кандидат за работа е ключово

взимайки под внимание личното им пред-

изискване за заемане на длъжност. Всеки новоприсъединил се член

ставяне, умения и потенциал за развитие.

на NESTLÉ трябва да осъзнава своя ангажимент към организацията и
да се стреми да се усъвършенства непрекъснато. С оглед важността

Обучението на персонала е неизменна

на тези ценности за компанията специално внимание се отделя на

част от фирмената култура. Всеки отделен

постигане на съответствие между тях и културните ценности на

служител на всяко равнище трябва посто-

кандидата. Основните принципи на политиката за управление на

янно да развива своите умения и знания.

човешките ресурси на NESTLÉ са:

На първо място е обучението във връзка

• Работа, осъществявана на базата на взаимно доверие и уважение.

с конкретната длъжност, което е част от

NESTLÉ не толерира дискриминация и тормоз от всякакъв вид,

задълженията на съответния ръководител.

тъй като те са израз на липса на уважение. Този принцип се

При организирането на официални програ-

прилага на всички нива и при всякакви обстоятелства;

ми за обучение те трябва да са ориентирани

• Прозрачността и честността при взаимоотношенията със слу-

към придобиването на определени знания

жителите са задължително условие за ефективна комуникация;

и компетенции, а отделът за управление на

• В случай на разногласие между служител и негов/неин работо-

човешките ресурси трябва да подпомага

дател или друг служител, конфликтът се разрешава на базата на

висшия мениджмънт при разработването

изслушване на двете страни, като всяка от тях има възможност

им. Голямо внимание се отделя на програми,

да обясни гледната си точка независимо от йерархичната си

насочени към подобряване на езиковите

позиция;

знания на персонала.

• Желанието за сътрудничество и подпомагане на другите е база,
на която се оценяват потенциалните кандидати за работа;
• Компанията стимулира служители, които искат да водят активен
обществен живот и участват в различни граждански, културни
или религиозни организации, защото вярва, че между личния
и професионалния живот на всеки работник трябва да има баланс. Във връзка с това се насърчава използването на гъвкаво
работно време и се окуражава персонала да търси интереси
извън работното място.

Формална оценка на работата на персонала се прави веднъж годишно, като целта е
да се проследи развитието на уменията и
компетенциите на служителите през последната година. Обръща се еднакво внимание
на позитивните и негативните аспекти на
индивидуалното представяне на всеки
работник и оценката се основава на факти,
а не на мнения. В случаи на много слабо

Повишаването на вътрешни служители се осъществява от отдела за

представяне се предвижда уволняване, но

управление на човешките ресурси, който винаги трябва да следи за

се взима под внимание ситуацията, в която

потенциални кандидати и да сравнява техните умения с тези на вече

се намира съответния работник. Повишава-

наетите служители. Решението за наемане на конкретен кандидат

нето се базира на компетентността, потен-

се взема от съответния мениджър от човешки ресурси, като при

циала и индивидуалното представяне, без

никакви обстоятелства тази отговорност не се оставя в ръцете на

да се взимат под внимание произход, раса,

външен консултант или експерт.

националност, пол, религия или възраст.
Кандидатите за ръководни позиции трябва
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Възнагражденията включват твърда заплата, определена променлива

да са демонстрирали способността да при-

част, както и социални, пенсионни и други ползи. Политика на NESTLÉ

лагат основните принципи на политиката за

е да предлага възнаграждения над средната стойност на равнищата

управление на човешките ресурси. Между-

за съответната страна. Въпреки това размера им на първо място се

народен опит и участие в инициативи като
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GLOBE или SMPT са основно изискване за

ването на услуги от външни за компанията агенции. Това може да се

заемане на висши позиции и могат да бъдат

обясни с факта, че компанията е мултинационална с традиции и богат

придобити във всички страни от NESTLÉ

опит в управлението на човешките ресурси.

групата.
Оказва се, че в компанията Nestle повишаването на заплатата поВ Нестле България АД се осъществява оцен-

скоро не е свързана с получените персонални оценки. Оценките

ка на трудовото поведение като периодът от

са свързани предимно с областите за развитие и необходимото

време на които се осъществяват то е между

обучение, а не със заплащането.

6 и 12 месеца. Компанията има разработена
система за оценяване на персонала, създа-

Що се касае до методите използвани за оценка на трудовото предста-

дени са собствени показатели и критерии,

вяне в компанията Nestle се прилагат: метод на експертните оценки

по които се извършва оценяването на

и интервю (разговор между служителя и мениджъра).

наетите лица, в зависимост от специфика-

МЕНИДЖМЪНТ НА СРЕДНО НИВО

та на своята дейност и целите, които си е
поставила. Така например количество и
качество на изпълняваната работа, опит,
взаимоотношения с колегите, отсъствия от
работа, дисциплинираност, знания и умения,
умение за вземане на решения, отговорност
и т.н.
Важно е да се отбележи, че се спазват
изискванията на теорията по оценяването
– оценките да се правят от комисии от 3-7
човека и от хора мениджърите в компанията, които най-добре познават съответните
служители. Фирмата не прибягва до използ-

Настоящият джоб-тренинг за усъвършенстване на социални компетенции е насочен към мениджмънт на средно ниво към НЕСТЛЕ
България АД (Ниво 3 и 4 в Органиграмата).

ЦЕ Л НА ТРЕНИНГА
Целта на джоб-тренинга на мениджмънт на средно ниво към НЕСТЛЕ
България АД (Ниво 3 и 4 в Органиграмата)е усъвършенстване на
ефективна комуникация. Чрез предоставяне на повече специализирана информация относно тяхната роля и значение за професионалния и личностен успех се стимулира формирането на нуждата
им от знания и умения в тази насока.
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ЦЕЛТА НА ОБУЧЕНИЕТО Е РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ,
КАТО ФОКУСЪТ Е ВЪРХУ ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ, КОЯТО ВКЛЮЧВА:

Умение за сътрудничество с
другите

• Съпричастност – мисловно влизане в ситуацията на другия и опит за осмисляне
през неговата гледна точка, т.е. умение за поглед върху ситуацията през различни
позиции и мнения
• Ефективно управление на емоциите – саморефлексия като снова за разбиране и на
„другия”
• Способност да се представят идеи и да се изслушват внимателно идеите на другите

Умение за сътрудничество с
другите

• Разбиране на динамиката на комуникацията и проследяване на съдържанието й
• Умение да се конструира устойчива връзка чрез тактичност
• Умение за водене на разговори
• Умение за водене на преговори
• Анализиране на причините от различни позиции/страни

Способност за управление и
разрешаване на конфликти

Умение за проектиране и
ръководене на собствени
планини и проекти
Способност да се отстояват права,
интереси и нужди

Умение за регулиране

• Идентифициране на аспектите на съгласие и несъгласие
• Преформулиране на проблема – приоритизиране на нуждите и целите: какво биха
могли да постигнат и при какви обстоятелства
• Дефиниране на цели

• Учене на минал опит

• Самонаблюдение		

• Самопознание

• Саморедактиране
• Идентифициране на нуждите
• Познаване на правилата и принципите, които могат д а бъдат аргумент за защита
• Предлагане на алтернативни решения
• Умение да се преценява конкретният контекст във връзката му с други, по-всеобхватни условия и причини (формални и неформални норми и очаквания)
• Идентифициране на директните и индиректните последствия от действията и
избор на възможност за реакция/действие

В края на обучението ще има:

след приключване на тренинга, за да може

• Изграден сплотен екип;

вечерта да се организира вечер на забава

• Повишена работоспособност на участниците;

за участниците.

• Изгладени налични конфликти в колектива;
• Овладяване и регулиране на конфликтите в колектива;

Време на провеждане – в рамките на два

• Правилно построяване и поддържане на отношенията с колегите;

дни през месец юни 2016 г. от 10.00 – 17.00

• Повишаване нивото на доверие и толерантност в колектива;

часа.

• Създадена позитивна нагласа и настроение.
На всеки участник се раздава програма на тренинга по дни и часове.

Тренингът се провежда в Курортен комплекс
„Копривки”, в зона „Копривки” в Родопите.
Курортен комплекс „Копривки” притежава

В програмата на тренинга е предвидено да протече за два дни. Всеки

необходимото за провеждане на тренинг

ден включва три сесии с продължителност на всяка една по 60 мину-

семинар. Тишината и чистият въздух, както

ти и съответните почивки между тях (200 минутни) и време за обед

и многобройните възможности за отмора

– 90 минути). За ефективност при организацията и протичането на

могат да изиграят ключова роля за ефектив-

тренинга е добре участниците да пристигнат на мястото за провежда-

ността на междуекипната комуникация по

не предния ден, за да се настанят и да получат пакети с необходимите

време на събитието.

за тренинга материали. Отпътуването да стане на следващия ден
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В края на обучението участниците ще:
• Разберат разликите между чуване и слушане;
• Придобият нови умения за вербална комуникация и задаване на
въпроси, с цел контролиране на дадена ситуация;
• Разберат какво е невербална комуникация и как тя би могла да

Всеки от нас е срещал онзи тип хора, които
са динамични, харизматични и просто знаят
как да подходят към другите, така че да бъдат

подсили междуличностните отношения;
• Познават умения, нужни за започване на разговор, продължаването на такъв и довеждането му до по-задълбочени нива;

запомнени. Това обучение ще помогне на

• Познават начини за постигане на внушително представяне, за-

участниците в него да се превърнат именно

помняне на имена и справяне със ситуации, когато не помните

в такива незабравими хора, чрез умения за

дадено име.

комуникиране, техники за преговаряне, съвети за това, как да направим впечатление
и как да започваме разговори.

• Разберат как използването на факти и емоции може да спечели
хора на тяхна страна;
• Познават начини за конструктивно споделяне на емоции;
• Научат трикове за създаване на добро първо впечатление, оценка на дадена ситуация и начини за това, как да са разпалени без
да са оставят негативно усещане у събеседника.

Водещият е дипломиран психолог-консулнат,
специализирала управление и развитие на
човешките ресурси и организационно развитие,
с опит в индивидуалното консултиране и
работа в група, обучител с над 10 години
опит в разработването и провеждането на
обучения и тренинги. Водещият отговаря за
организацията на групата, за функционирането
й, за провеждането на занятията, за избора на
теми, за самочувствието, за ефективността на
работата и за ефективността на постигнатите
цели и резултати. Личността на водещия е
гаранция за успеха или неуспеха на дейността на
групата.

ОЧАКВАНИЯ И ПРИТЕСНЕНИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
Участниците са научили нови поведения, които са ги вдъхновили за
промяна и развитие. Но техните социални партньори – семейство,
приятели, колеги и познати – не са изпитали същото преживяване
и не винаги са готови да откликнат по подходящ начин на нови
поведения от страна на познати хора.
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С ТРУК Т УРА НА ПЪРВИЯ ДЕН НА ТРЕНИНГА
СЕСИЯ 1

ОТКРИВАНЕ НА ТРЕНИНГА

Задача: Представяне на водещия и на участниците. Запознаване.
Цел: Извеждане очакванията на участниците. Въвеждане на правила за работа.
Тази сесия ще осигури възможност:
• Участниците да се запознаят и/или да споделят с групата нови неща за себе си;
• Участниците да могат да формулират своите очаквания по отношение на обучението, което им предстои;
• Участниците и водещия да могат да се договорят съдържанието и начина на работа в рамките на обучението.
• Участниците да повишат чувствителността си към правилата на взаимоотношение в групата.
Материали: Големи листове формат А1, малки лепящи се листчета, листи формат А4, маркери, хартиено тиксо.
Логика на обучителния процес в сесията: Тази сесия е неотменна в началото на всеки процес на интерактивно
обучение. Тя играе важна роля за първоначалното или по-задълбочено опознаване на участниците, за определяне
формата и правилата на общуване в групата, за сключване на „груповия договор” на основа на очакванията на
участниците за предстоящото обучение.

ЗАГРЯВАНЕ (продължителност: 10 мин.)
Задача: взаимно запознаване членовете на групата; позволяване идентификацията на един с друг; мотивиране към
саморазкриване.
Цел: създаване атмосфера на доверие, креативност, сигурност.

--- Седнете до тези, който --Процедура: Участниците разполагат столовете си в две срещуположни редици или застават прави в две редици,
обърнати един към друг, на разстояние поне 2 метра. Един от участниците остава в центъра на кръга (първоначално
това е водещият). Водещият предлага да разменят местата си, като седнат един до друг по някакви общи признаци и
дава следната инструкция: „Правилата на играта са следните. От вас се иска да следите точната инструкция, която аз
ще подам. Това е един признак, по който вие трябва да размените местата си, като седнете един до друг. По време на
размяната, този, който е в средата, определя признака и същевременно, подавайки командата, се стреми да седне на
някой от празните столове, подреждайки се в тази група, към която той принадлежи. При определянето на признаците
групата трябва да се раздели на две половини – не повече. Този, който при разместването не успее да заеме местото
си, остава в центъра. Ако някой е седнал, но не на правилното място, той остава в центъра, а неговото място се заема
от правия. При разместването всички наблюдават водещият, защото той определя къде ще заеме позиция едната
група, например, ако водещият каже: „Всички да се разделят на две групи – русокоси и чернокоси” и самият той е с
черна коса, то останалите, които са с черна коса гледат него и сядат около него, а самият той се насочва към мястото,
което следва да бъде освободено от който и да е било русокос участник.
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Могат да се използват следните признаци: руса – черна коса; светли – тъмни очи; с панталони – поли (рокли); с
очила – без очила; момчета – момичета.
След изпълнението на упражнението, водещият пита участниците: „Как се чувствате? Какво е Вашето настроение?” и пр.
ЗАПОЗНАВАНЕ (продължителност: 10 мин.)
Задача: упражнение за създаване на непринудена атмосфера, саморазкриване, спонтанно взаимодействие и рефлексия.
Цел: Да се помогне на участниците да се опознаят по-добре един с друг.

--- Име --Процедура: Водещият предлага на участниците да застанат прави в кръг. От всеки се иска един по един да каже
името си, като направи с тялото си (жест, мимика, стойка) определено движение. Останалите след като чуят името
и видят съпровождащото го движение, едновременно казват името и повтарят движението три пъти. Изреждат се
всички участници.
РАБОТНА ФАЗА – ОЧАКВАНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ (продължителност: 10 мин.)
Участниците се поканват да споделят защо са избрали да се включат в тази група и какво очакват от обучението в
нея. Тези очаквания са много важни за планирането, затова се осигурява време и пространство за споделяне на
всички очаквания. Тук е добре да се обърне внимание и на опасенията на участниците, свързани с протичането на
обучението. За целта е добре да се направи следното:
На стената се залепя лист формат А1, който е разделен вертикално на две. Над едната колона пише „ОЧАКВАНИЯ”,
а над другата – „ОПАСЕНИЯ”. На учениците се раздават малки залепящи се листчета, на които те трябва да запишат
съответно своите очаквания и своите опасения от предстоящото обучение. Добре е водещият да постави условие
да се ограничат до 2-3 такива. След като са готови, всеки един от участниците в групата залепя своето листче в съответната колона върху големия лист хартия на стената. След това водещият поканва двама от учениците да прочетат
първо очакванията, а след това опасенията на групата от предстоящото обучение. Прави се обобщение на най-често
срещаните очаквания и опасения.
Ако очакванията са преобладаващи, значи участниците имат доверие на водещия.
Много е важно големият лист с очакванията и опасенията на участниците да остане на стената до края на обучението,
за да може да ги вижда цялата група и при необходимост да се връщат към тях в процеса на работа през следващите
сесии.
ДОГОВОР С ГРУПАТА (продължителност: 5 мин.)
След като всички очаквания бъдат огласени се пристъпва към сключване на договор с групата. Водещият запознава
участниците с целта на предстоящото обучение и темите от него, а също така обяснява кои очаквания ще бъдат
удовлетворени в процеса на работа. Също така се посочва формата и времето на работа, методите, които ще се
използват и става договарянето с учениците по отношение на отсъствието от групата. Добър контракт е отсъствието
на участник, когато не е свързано с екстремни обстоятелства, да става със съгласието на цялата група. С групата се
договаря и начина на вземане на решения в процеса на работа.
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ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛАТА, ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ПРИ РАБОТА В УСЛОВИЯ НА
ГРУПОВ ТРЕНИНГ (продължителност: 10 мин.)
Задача: Информационно осигуряване, отстраняване неопределеността и корекция в представите
на групата.
Цел: Подготовка на групата за работа в следващия етап.
На този етап водещият запознава участниците в тренинга с:
• Основните правила за работа в група (конфиденциалност; активност; обръщение на „ти”, изказвания от свое име за случващото се тук и сега; безоценъчност; забрана за интерпретации и съвети;
поддържане на протогониста; по-малко думи – повече действие; взаимен обмен на чувства).
• Всяко занятие започва със загряване (психоупражнения).
• Правила за самоконтрол на групата
• Разрешение всеки да сподели притесненията си от някой друг и да обясни защо.
• Използване само на Аз-послания.
• Забрана за квалификации, обидни жестове, мимики, пози, както и прояви на „бебешко” поведение.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА (продължителност: 10 мин.)
За край на работата на първата сесия е добре водещият да предложи на участниците някаква кратка форма за оценяване – асоциация за работата по време на сесията, споделяне как се чувстват, заглавие на статия, която биха написали
за сесията в някой вестник и пр.
КАФЕ-ПАУЗА (20 мин.)

СЕСИЯ 2

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 1
ЕФЕКТ НА КОМУНИКАЦИЯТА

Цели:
1. Осмисляне на проблема;
2. Интерпретиране на проблема.
Обучителни задачи:
1. Участниците да се запознаят със симптомите на професионалното изпепеляване;
2. Участниците сами да преценяват дали имат дефицити по определените проблеми и по които желаят да се усъвършенстват.
Материали: маркери, хартиено тиксо, листчета, презентация, мултимедия, изходен текст, тест, табло.

ЗАГРЯВАНЕ – ПО-ДЪЛБОКО ОПОЗНАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ (продължителност: 10 мин.)
Участниците получават по едно залепящо се листче, на което са написани номерата от 1 до 5 и всеки един от тях
трябва да напише срещу тях „Аз съм …”, като даде някаква информация за себе си, която счита за важна. След това
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всеки залепя листчето на гърдите си и всички се разхождат свободно в стаята, за да може всеки да види какво са
написали останалите за себе си. Участниците разговарят и коментират това, което пише на листчетата.
РАБОТНА ФАЗА – ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ – ЦЕЛ (продължителност: 20 мин.)
За да развиват и утвърждават определени социални компетенции е нужно да се придобият знания за:
• собствената личност – за начините на общуване, на установяване на контакти, за това, което я отличава от другите,
за силните и слабите й страни;
• отношенията с другите хора – за характера на приятелството и партньорството, за деловите отношения, за груповото развитие (роли, йерархия,разпределени на правата и на отговорностите);

--- Една приказка - трима разказвачи --- (интерактивен метод за упражнение за работа в екип)
Цели: работа в екип; да допринесе за развитието на спонтанност 

www.trainersdepot.org/p/blog-page_21.html

и творчески възможности на участниците в обучението; 
намаляване на дистанцията в комуникацията; забавление.
Размер на групата: Няма значение. Формират се подгрупи от трима участници. Всяка подгрупа от участници има
средно по 3- 4 минути. Общо време за упражнението, ще зависи от броя на подгрупите.
Материали: един стол за всяка подгрупа.
Описание: Участниците се разделят на подгрупи от по трима. Един от тях играе ролята на разказвач като има за задача
да разкаже известна приказка, определена от водещия. Вторият участник седи на стол с лице към публиката. Неговата
задача е само да отворя устата си и с помощта на мимики ще симулира ролята на разказвача. Ръцете му следва да
са зад гърба, така че не участват в играта. Ролята на „двете ръце” ще изпълнят ръцете на третия играч. За да направи
това, той трябва да коленичи точно зад втория участник и да си пъхне ръцете под мишниците му. За зрителя следва
да се пресъздаде илюзията, че жестикулиращите ръце по време на разказването на приказката са на играча на стола.
ОБРАТНА ВРЪЗКА (продължителност: 10 мин.)
Завършване и обсъждане на упражнението.
• Какъв трудности срещнахте?
• Как мислите, може ли това упражнение да ви научи на умения, които можете да приложите извън групата за
обучение – на работа, у дома, когато се занимават с хора?
• Какви качества показаха участниците в това упражнение? Какви качества е необходимо да притежава човек при
работата си с други хора в екип?
ОБЕДНА ПОЧИВКА (90 мин.)

СЕСИЯ 3

КАКЪВ СЪМ АЗ?

Задача: Екип и работа в екип. Лидерство и експертно мнение. Групово вземане на решение и постигане на съгласие.
Цели:
1. Изследване на процеса на вземане на решение от групата.
2. Обучаване в ефективно поведение за постигане на съгласие при решаване на групови задачи.
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3. Обезпечаване информация за начините на комуникация, ръководството и доминирането в групата.
4. Достигане до сплотеност сред членовете на групата.
Тази сесия ще осигури възможност:
• участниците да изградят по-дълбоки емоционални отношения помежду си и окончателно да „стопят ледовете”;
• участниците да усвоят ефективно поведение за постигане на съгласие при вземане на групово решение;
• участниците и водещият да постигнат максимална сплотеност на групата.
Материали: Големи листове формат А1, малки лепящи се листчета, листи формат А4, маркери, хартиено тиксо, предварително подготвен пакет с инструкции и карти.

ЗАГРЯВАНЕ (продължителност: 25 мин.)
В началото може да се измери „градусът на настроението” на всеки един от участниците. За целта са възможни различни
варианти – скала от -5 до +5 градуса, три различни цвята (зелен – положително, червен – отрицателно и жълт – около
нулата) и пр.

--- Играта бинго в неформалното обучение ---

www.trainersdepot.org/p/blog-page_21.html

Цел: разчупване на ледовете; раздвижване.
Материали: „Бинго” – Формуляр за всеки участник. Необходимо е свободно пространство за придвижване по време
на играта. Формулярът представлява таблица (4 х 6), в която са записани различни по характеристики – например:
„като дете съм свирил на пиано”, „в училище съм учил немски”, „обичам да чета” и т.н. Характеристиките представени в
таблицата трябва да бъдат избрани така, че всяка от тях е подходяща за най-малко един от участниците.
Правила на играта: Дайте на всеки участник формуляра „Бинго” и ги помолете да се разхождат свободно из стаята,
като задават въпроси на останалите участници във връзка с характеристиките във формуляра. Когато намерят играч,
отговарящ на една от характеристиките той следва да се подпише в съответната клетка. Първият, който събере пет
различни подписи хоризонтално, вертикално или диагонално, трябва да извика „Бинго!”. Всеки, който успя да събере
необходимия брой подписи трябва да каже имената на играчите, които са се подписали в неговия формуляр.
След завършване на упражненията може да се направи дискусия.
РАБОТНА ФАЗА (продължителност: 20 мин.)
С тази ролева игра собственика възнамерява да помогне на екипа си:
• да изградят по-дълбоки емоционални отношения помежду си и окончателно да „стопят ледовете”;
• да усвоят ефективно поведение за постигане на съгласие при вземане на групово решение;
• да изградят умения за справяне в екстремални ситуации и да осъзнаят отговорността си за това;
• да постигнат максимална сплотеност на групата.

--- Симулация - Кацане на луната --Участниците получават копие с инструкции и карта за ранжиране. Водещият ги инструктира да си представят, че те
са група космонавти, които имат задача да се свържат с базовия лагер. Поради технически трудности се е наложило
техният космически кораб да кацне на 300 километра от лагера. По време на кацането е унищожена голяма част от
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оборудването. Оцеляването им зависи единствено от тях, тъй като се налага да достигнат до базата пеша, а за дългия
преход трябва да вземат само най-необходимото от изредените по-долу 14 предмета от неповредената екипировка
и запаси. Задачата на участниците е всеки индивидуално да ранжира тези предмети по степен на важност от 1 до 14,
като с 1 отбележат най-важния предмет, а с 14 – най-маловажния.
ДИСКУСИЯ (продължителност: 10 мин.)
След като приключи индивидуалното ранжиране на предметите, водещият поставя следващата задача, която е свързана
с групово ранжиране. На участниците се дава инструкция да стигнат до единно мнение относно мястото на всеки
един от предметите, но без да го подлагат на гласуване. Групата трябва да се старае така да даде оценката, че всички
членове да са съгласни с нея поне частично.
На стената предварително е залепен лист формат А1, който е разделен вертикално на три колони. В първата колона са
изброени всичките 14 предмета от неповредената екипировка и запаси (както са и в картите за ранжиране). Втората
колона е предвидена за ранжировката според експертното мнение (НАСА), а третата е за отчитане резултатите от
груповата ранжировка. Те ще се попълнят по време на обсъждането на дискусията от водещия.
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ (продължителност: 10 мин.)
След приключване на груповото ранжиране, в процеса на което водещият много внимателно е наблюдавал начина на
вземане на решение, поведението на отделните членове на групата, проявите на лидерство и експертност, атмосферата
в групата по време на дискусията, се пристъпва към обсъждане на самия процес по вземане на решение.
Първо водещият попълва колона 2 на големия лист, а след това поканва един от групата да издиктува груповото
ранжиране на предметите, което разнася в колона 3. След това дава инструкции за попълване на останалите две
колони в картите за ранжиране и сборуване на резултатите. При обсъждането се изясняват ролите в групата на
експерт и емоционален лидер, а също така и необходимостта от баланс между отстояването на собственото мнение
и отговорността към другите при вземане на групово решение. Водещият обяснява понятията „емоционален лидер”
и „лидер- експерт”.
Възможни въпроси за обсъждане:
• Тактики и стратегии за печелене, които участниците са приложили.
• Успели ли са всички участници в отбора да изложат своето становище за хода на играта или някои е иззел
лидерските функции.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА (продължителност: 5 мин.)
За край на работата на тази сесия е добре водещият да покани участниците да споделят как са се чувствали по време
на сесията, а след това всеки един да сподели „звездния миг”, който е забелязал в някой от другите участници. Това
е моментът, в който участникът е блеснал със своя дарба като член на групата в процеса по вземане на решение.
ЗАТВАРЯНЕ НА ПЪРВИЯ ДЕН ТАБЛО НА ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ (продължителност: 5 мин.)
Определя дали сме си свършили работата. Всеки от участниците поставя на табло цветно хартиено цвете, като цветът
съответства на оправданите очаквания на участника.
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С ТРУК Т УРА НА ВТОРИ ДЕН НА ОБУЧЕНИЕТО
СЕСИЯ 4

СЕБЕПОЗНАНИЕ. РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА

Обучителни задачи:
1. Развиване на умения и нагласи за развитие на промяната;
2. Емпатия.
Материали: Големи листове формат А1, малки лепящи се листчета, листи формат А4, маркери, хартиено тиксо, предварително подготвен пакет с инструкции и карти.

ВЪВЕЖДАНЕ (продължителност: 5 мин.)
Този ден ще се работи върху нагласи, свързани с развитието на личността. Нагласите се придобиват цял живот. Някои
от тях възникват когато човек приема за вярно някой факт или концепция.
Съвкупността на всички нагласи може да се нарече „модел на света„ в смисъл, че всеки човек си взаимодейства
със света не непосредствено, а чрез своите нагласи, възприемайки само определени аспекти от обкръжаващата
реалност и изключвайки или изкривявайки тези, които не са съвместими с неговите съществуващи нагласи. По този
начин всеки създава своя собствена субективна реалност, богатството и разнообразието на която се определя от
всеки отделен модел на света .
Най-общо казано, всички настройки по своята същност са ограничаващи, в смисъл ограничаване на количеството
избор, които те предоставят. Но някои от тях по –бързо откриват света, облекчават живота, а някои ще доведат до
разочарования, депресия, неудачи.

ТАБЛО НА ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ (продължителност: 5 мин.)
Всеки участник споделя очакванията си от предстоящата сесия и поставя на таблото хартиено цветче в цвят, който
реши, че подхожда на очакванията му.
ЗАГРЯВАНЕ (продължителност: 15 мин.)
Цел: „Зареждане” с групова енергия – мотивация за участие.
Задачи: Да се даде възможност за проява на спонтанност и креативност.
Процедура: Водещият предлага групата да се раздели по двойки и им дава тема, например: Как протече днешното Ви
утро?, Разкажете своя любима приказка. Постарайте се да продадете на партньора си въображаем продукт или услуга.
РАБОТНА ФАЗА (продължителност: 20 мин.)

--- Сътрудничество в групата ---

По материали от руски сайтове. Превод и
адаптация: Николета Янева.

Цел: Това упражнение създава високо ниво на концентрация и сътрудничество в групата. Участниците трябва да
координират действията си с тези на всички останали членове на екипа.
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Материали: няма, необходимо е пространство за провеждане на упражнението.
Участници: 8-16
Времетраене: в зависимост броя на участниците
Описание: „Сега нека да се разделим на групи по четирима. Представете си, че в краката ви има голям тежък камък
– толкова тежък, че за да го вземете и да го преместите на друго място в стаята ще ви са необходими общи усилия. В
този случай не е нужно да говорите, а да насочите цялото си внимание към други трима партньори във външната
група. Вие заедно ще трябва да върви напред с едно и също темпо, за да пренесете камъка до ново място в другия
край на стаята. Вие не можете „носите камъка” сами, не можете да спре някой от вас, защото камъкът „ще ви падне на
краката.” Не се изненадвайте, ако е трудно. Напрежението е знак, че вие правите упражнението правилно.
Така покажете един на друг, каква форма е вашият камък, каква е големината му и как искате той да се пренесе. За да
се занесе до крайното място вие трябва да се движите много бавно и с концентрация, като постоянно поддържате
зрителен контакт с членовете на вашия екип. Моля, имайте предвид, че другите отбори са също „пренасят техните
камъни” и затова се опитват да избегнат нежелани сблъсъци.
Ако случайно „камъкът падне” или ви се „изплъзне” трябва да извикате силно. Звукът на „у-у!” е по-подходящ за поднасянето на тази драматичната новина.
Когато приключите задачата и „камъкът бъде доставен на новото си място”, трябва да уведомите триумфално с „вик
на индианците” останалите участници.
ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДИСКУСИЯ (продължителност: 5 мин.)
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА (продължителност: 10 мин.)

--- Пет определения! --Цел: снемане на напрежението, забавление
Материали: няма
Описание: Правилата на играта са много прости. Участниците са в кръг. Първият от тях казва едно съществително.
Вторият участник трябва да каже едно определение за това съществително, третият – дава второ определение;
следващият – трето и т.н. Участникът даваш последното пето определение казва и ново съществително.
Например: Ягода
• Първи участник – вкусна
• Втори участник – сладка
• Трети участник – ароматна
• Четвърти участник – червена
• Пети участник – малка ….
следваща дума – Гума … И така нататък по кръга.
КАФЕ-ПАУЗА (продължителност: 30 мин.)
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 2
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЛАН

Задачи: Усвояване на нови навици за комуникативно действие чрез комуникативно игрови тренинг и супервизия.
Цели:
1. Противодействие на професионалното остаряване;
2. Противодействие на професионалните деформации.
3. Усвояване на нови навици за комуникативно действие.
Тази сесия ще помогне:
1. Познаване на собствената индивидуалност и използването й в професионалната сфера;
2. Усвояване на индивидуална система от адекватни средства за преодоляване на негативни състояния;
3. Повишаване на степента на самоосъзнатост посредством информираност на възможностите на собствената
личност и стоящите пред нея професионални проблеми;
4. Да се набележи професионален план (сценарий на професионалния живот;
5. Готовност за постоянна самопромяна.
Материали: листове, химикали, флипчарт.
ЗАГРЯВАНЕ (продължителност: 10 мин.)
Един участник от групата се поканва за доброволец. Всички останали се хващат за ръце в кръг и без да пускат ръцете
си, се заплитат колкото може повече. Доброволецът има за задача да им помогне да се разплетат. Повтаря се 2-3 пъти.
РАБОТНА ФАЗА – ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ ІІ – РИСКОВИ ГРУПИ (продължителност: 20 мин.)
Утвърждаване на съвсем определени нагласи, свързано с развитието на личността:
• за значимостта на човешката личност и на собствената ценност;
• за самоконтрол и самодисциплина;
• за сътрудничество, солидарност и партньорство;
• за ориентация в социалната действителност и поемането на отговорности;
• за нетърпимост към несправедливостта, лъжата и агресивното поведение;
• за приемане на различията и съчувствие към тези в неравностойно положение.
Рискови групи:
• Сътрудници, които са принудени много интензивно да общуват с различни хора, познати и непознати. Преди всичко
това са ръководители, мениджъри по продажбите, медицински и социални работници, консултанти, преподаватели,
полицаи и т.н. Като при това особено бързо „изгарят„ сътрудници имащи интровертен характер, индивидуалнопсихологическите особености, на който не се съгласуват с професионалните изисквания на комуникативните
професии. Те нямат излишък от жизнена енергия, характеризират се със скромност и срамежливост, затворени са,
и се концентрират най-вече върху предмета на професионалната си дейност. Именно те са способни да натрупват
емоционален дискомфорт, без да „изхвърлят„ отрицателните преживявания във външната среда.
• Хора, изпитващо постоянен вътрешно-личностен конфликт във връзка с работата. Най-често това са жени преживяващи вътрешно противоречие между работата и семейството, а също така и „преса„ във връзка с необходимостта
постоянно да доказват своите професионални възможности в условията на остра конкуренция с мъжете.
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• Работници, професионалната дейност, на които преминава в условията на остра нестабилност и хронически страх
от загубата на работното място. В България към тази група се отнасят преди всичко хора над 45 години, за които
вероятността да си намерят нова работа в случай на неудовлетворителни условия на старата работа рязко се
снижават заради възрастта. Освен това в тази група се намират и хора заемащи на пазара на труда позицията на
външни консултанти, принудени самостоятелно да си търсят работа.
ОБРАТНА ВРЪЗКА (продължителност: 10 мин.)
ДИСКУСИЯ (по преценка на водещия, продължителност: 10 мин.)

--- Състезание с кръстословици --- (интерактивен метод, продължителност: 15 мин.)
Водещият разделя групата на четири малки групи и всяка една получава кръстословица, в която са включени ключови
концепции от проведеното обучение. Всеки отбор разполага с определено време, за да реши своята кръстословица.
Всеки един от отбора, попълнил кръстословицата без грешка и най-бързо, получава награда.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА

Премини през кръга (продължителност: 10 мин.)
Водещият приканва участниците да се наредят в кръг, като застанат с лице към вътрешността на кръга. Всеки участник
си избира друг участник от другата страна на кръга.
Когато водещия каже „НАЧАЛО” всеки участник трябва да затвори очите си, да премине през кръга и да застане на
мястото на избрания от него участник. Всички тръгват едновременно и нямат право да гледат.
След играта ги попитайте как са се чувствали, докато са били със затворени очи, кои истински преживявания могат
да се сравнят с тази игра.
Всички от участниците споделят, че през цялото време на играта са се чувствали много объркани и повечето от
сравняват тази игра с нараняване и контузии.
КАФЕ-ПАУЗА (продължителност: 30 мин.)

СЕСИЯ 6

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЕФЕКТ НА КОМУНИКАЦИЯТА

Цел: представяне на начини за релакс-техники и игри.
Обучителни задачи:
1. Преоценка на собствената личност и на своя професионален статус;
2. Трансформиране на когнитивните компоненти и на комуникативните нагласи посредством информационномотивационно преосмисляне на значението на комуникациите в системата за повишаване на квалификацията и
преподготовката на кадрите в социалната сфера;
3. Самоосвобождаване от когнитивни стереотипи посредством презентиране на смисъла на комуникативната
активност.
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ЗАГРЯВАНЕ (продължителност: 10 мин.)

Саморазкриване
Процедура: Груповата атмосфера се характеризира с това, в каква степен всеки
един участник се е отпуснал и се разкрива в групата, какво е нивото на активност и
комуникация между членовете.
Водещият застава в средата на стаята и разперва двете си ръце, като дава следната
инструкция: „Разделил съм стаята на две половини. От вас се иска, тези които са готови
да участват активно в работата и да разкриват себе си, нека застанат от дясната ми
страна, а тези, които не са уверени и нямат вътрешна готовност за саморазкриване
– от лявата.”
След подреждането, участниците отново сядат на местата си в кръгова форма, а
водещият поставя въпрос към групата: „Какво според вас може да промени групата,
за да работи по-добре, за да може всеки един участник да се чувства по-уверено?”
РАБОТНА ФАЗА (продължителност: 15 мин.)

Формула на моята личност - креативна игра (интерактивен метод)
Цел: креативна игра за запознаване.
Материали: листове, химикали, флипчарт
Описание: Всеки участник трябва да представи формула, която отразява неговата личност – интереси, черти, таланти
и т.н. Обикновено участниците измислят формули, наподобяващи математическите – като използват знаците: плюс,
минус, умножение, деление, но има случаи, в които формулите напомнят повече уравнения по химия.
Например: Ани = интуиция + креативност + мързел или Ваня = (0.7 авантюризъм + 0.5 доверие) / 1.1 нестабилност
След като всички участници са готови (добре е да им зададете определено време за работа – 5 минути), следва един
по един да представят формулите си пред останалите участници. Дайте им възможност да ги пресъздадат на флипчарт
и да разкажат за тях на останалите участници в групата.
Дискусия: Водещият следва да обобщи резултатите, като обърне внимание на тези качества и способности, които
се повтарят или на тези, които са различни;
Ако в групата преобладават формули със събиране и умножение – може да се наблегне на факта, че индивидуалността
е сбор от различни черти всяка, от които поотделно може да присъства и у друг човек; Ако в групата се повтаря минус
или знак делене – може да интерпретирате това като възможност за развитие, самоусъвършенстване.
Вариант: всеки участник закрепя формулата си, изработена на лист А4, на гърдите си. На всички се дава възможност
да се разхождат свободно из стаята, като разглеждат формулите на другите участници и могат да им задават въпроси.
ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДИСКУСИЯ (продължителност: 5 мин.)
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ЗАКРИВАНЕ НА ТРЕНИНГА (продължителност: 20 мин.)
Цел: развиване на умения за невербално общуване, работа в екип.
Материали: предварително подготвени карти с изписани цвят и вид фигура в съответствие с фигурите в шаха (напр.
„Черен кон” и т.н.); голям плакат с изображение на първoначалното разположение на фигурите при игра на Шах.
Инструкции на водещия: Обичате ли да играете шах? Със сигурност сред вас има страхотни играчи с ниво на гросмайстори. В такъв случай сега ще играем шах ... Не се оглеждайте в търсенето на шахматни дъски. Ние няма да се
нуждаем от тях, защото ще играем много специален шах. И за това не е задължително дори да знае как се движат
шахматните фигури. Всички вие ще бъдете фигури. Всеки от вас ще вземе една от картите, лежащи на масата и прочетете
написаното на нея – име и цвят на определена шахматна фигура, например. „Черен кон” или „Бялата царица”. Нямата
право да показвате картата на никой от другите участници.
Водещият приканва всички участници да си вземат карта и закача предварително изготвеният плакат с разположението на шахматните фигури преди начало на партия шах. След като се е уверил, че всички са получили карти, дава
следващите инструкции:
Нашата стая ще се превърне в шахматна дъска. Необходимо всяка фигура да застане на точното място, където тя обикновено се поставят в началото на партия
шах. Тези от вас, които нямат представа за това, какво е правилното място на
шахматните фигури на дъската, нека да обърнат внимание на плаката. Вашата
задача възможно най-бързо да изградите правилната подредба. С други думи,
всеки трябва да заеме в редиците своето място. Нека да видим кой отбор – на
черните или на белите фигури – ще бъде в състояние да се изгради бързо и без
грешки. Аз няма да уточня от коя страна на стаята ще е мястото на белите или
черните фигури. Това ще трябва да решите вие, като общувате помежду си. Но за
целта трябва стриктно да се спазват следните правила:
• Може да комуникирате помежду си само невербално.
• Забранено е да се пише – на хартия или във въздуха думи обозначаващи цвят
или форма на фигурата, която сте вие.
• Забранено е да посочвате бели или черни неща, за да покажете принадлежност.
Ако сте наясно със условията на играта – започнете!
Предизвикателството пред играчите е голямо. От една страна се провежда отборното състезание, а от друга – никой
от участниците първоначално не знае членовете на своя екип. Изключително интересно да се види, какви методи
използват играчите, за да се справят със ситуацията и да общуват с партньорите си.
Ако е възможно упражнението маже да се запише с камера за по-късен анализ.
ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДИСКУСИЯ (по преценка на водещия, продължителност: 5 мин.)
Възможни въпроси за обсъждане:
• Тактики и стратегии за печелене, които участниците са приложили.
• Успели ли са всички участници в отбора да изложат своето становище за хода на играта или някои е иззел
лидерските функции.
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АНКЕТА ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (продължителност: 15 мин.)
Оценяването на ефективността от тренинга все повече се налага в практиката. Потребителите искат да се убедят в
ефективността преди да поръчат тренинг.
№

Въпрос

1

Получих полезна и достатъчна по обем информация, за
да мога да изпълнявам служебните си задължения.

Напълно съм
съгласен
(4 т.)

Съгласен съм
(3 т.)

Не съм
съгласен
(2 т.)

Изобщо не
съм съгласен
(1 т.)

Коментар:

2

Учебните материали бяха практични и полезни.

Коментар:

3

Обучителят представи информацията ясно и отчетливо.

Коментар:

4

Обучителят отговори на въпросите ми.

Коментар:

5

Обучителят използва достъпен стил на преподаване.

Коментар:

6

Времето, отделено за въвеждащото обучение беше
достатъчно, за да придобия знания и умения

Коментар:

7

Използваните технически средства бяха полезни и
подходящи за целите на обучението.

Коментар:

8

Какво не Ви хареса?

9

Какво може да бъде подобрено в процеса?

Ако полученият резултат от анкетата е:
• Между 0 и 10 точки – програмата за въвеждащо обучение се нуждае от сериозно подобрение
• Между 10 и 20 точки – програмата за въвеждащо обучение може да бъде усъвършенствана чрез подобрение на
няколко аспекта
• Между 20 и 30 точки – програмата за въвеждащо обучение се оценява като полезна
• Над 30 точки – програмата за въвеждащо обучение се оценява като изключително ефективна и полезна
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ОБОБЩЕНИЕ

Звездни мигове (продължителност: 5 мин.)
Водещият предварително е подготвил стикери във формата на звезди и инструктира участниците всеки един от тях
да си спомни за звезден миг на някой от останалите в процеса на обучение. Тези звездни мигове (моменти, в които
участникът е блеснал със своя дарба като член на групата) се споделят пред групата и съответния участник получава
една звезда, която залепя на гърдите си. Водещият също участва и следи дали всеки един е получил звезда. Ако трябва
той посочва такива звездни мигове на участниците.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА (продължителност: 5 мин.)
В средата се поставя един стол, на който всеки един от участниците сяда и казва с една дума с какво чувство си тръгва
след края на обучението и обяснява защо – само с една фраза.
ТАБЛО НА ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ (продължителност: 5 мин.)
Определя дали сме си свършили работата. Всеки от участниците поставя на второ табло цветно хартиено цвете,
като цветът съответства на оправданите очаквания на участника. Второто табло се поставя до първото за преценка.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1.

Иванов, Иван. Интерактивни методи на обучение.
Юбилейна научна конференция с международно
участие 50 години ДИПКУ – Варна на тема: „Образование и квалификация на педагогическите кадри
– развитие и проекции през ХХІ век”, 2005.

2.

Малка книжка за обучители:
www.wcif-bg.org/images/article/doc_article_18_85.pdf

3.

Сайт за обучителни ресурси Тренърс депо:
www.trainersdepot.org/p/blog-page_21.html

4.

Фондация Работилница за граждански
инициативи:
www.wcif-bg.org/images/article/doc_article_18_85.pdf
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СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКА,
ФУНКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ НА
ДАНЪКА
Ася Георгиева, специалност Финанси и счетоводство

Възникването, развитието и оформянето на данъка като метод за осигуряване
на средства за публична власт е успоредно с това на възникване на държавата. Преди той да се наложи като основен финансов метод са се прилагали
дарения, доброволни вноски.
Съществуват три основни теории за същността на данъка:
1. Осигурителна;
2. Жертвена (теория на дълга);
3. Еквивалентна.
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ХАРАК ТЕРИС ТИКА
Данъците се характеризират от икономическа, юриди-

се реализира основното предназначение на данъците-

ческа и социална гледна точка.

акумулиране на средства в бюджета с цел изпълнение
на функциите на държавата. Предназначението на фи-

От икономическа гледна точка, данъкът се определя като

скалната функция се изразява във възможността чрез

икономическа категория, която изразява определени

данъците да се покриват обществените потребности. Не-

парични отношения между икономическите агенти и

посредствено с нея са свързани и останалите функции.

държавата (в лицето на консолидираният държавен
бюджет) по повод формиране на публичните приходи.

Разпределителната функция на данъците се изразява

По-конкретно от макроикономически аспект, данъкът е

в разпределение на части от доходите на различни

част от брутния вътрешен продукт, който по определен

икономически агенти в полза на държавата.

ред се разпределя и преразпределя в икономиката с
цел изпълнение функциите на държавата.

Често разпределителната функция се нарича социална. Има се в предвид, че чрез данъците се извършва

От юридическа гледна точка, данъкът се определя като

преразпределение на доходите на различни групи от

законосъобразно, безвъзмездно задължително плащане

населението на социална основа. Изземват се повече

с принудителен характер от икономическите субекти

средства под формата на данъци от по-богати слоеве

в полза на фиска с цел финансиране на публичните

на населението и се разпределят на социално слаби и

разходи на държавата.

в неравностойно положение граждани.

Всеки данък е юридически обоснован и съществува на

Регулиращата функция се проявява в три направления:

основата на конкретен закон. Когато се плаща данъкът,

• Стимулиращо;

той се изземва безвъзмездно в полза на държавата.

• Дестимулиращо;

Плащането е задължително, а ако платецът на данъка не

• Възпроизводствено.

внесе сумата в необходимия срок, то събирането става
принудително в полза на фиска, на хазната или бюджета.

Стимулиращата подфункция е насочена към развитие на
определени икономически процеси. Тя се осъществява

От социална гледна точка, данъкът е паричен поток, чрез

чрез система от привилегии, отстъпки, намаляване и

който се извършва преразпределение на доходите на

освобождаване от данъци и др.

населението на социална основа.

ФУНКЦИИ
Начина по който се проявяват данъците намира найточно проявление във функциите, които изпълнява.
В икономическата теория и практика са известни следните по-важни функции на данъка:
• Фискална;
• Разпределителна;
• Регулираща;
• Контролна.
Фискалната функция в исторически план възниква

Дестимулиращата подфункция има за цел чрез подбора и размера на някои данъци, такси, мита и т.н. да
възпрепядства развитието на някои явления и процеси.
Под непосилното данъчно бреме се намалява деловата
активност и се влошава събираемостта на данъците.
Възпроизводствената подфункция оказва влияние върху
темповете на производство, увеличава или намалява
натрупването на капитала и въздейства върху платежоспособността на населението. Най разпространени
методи за данъчно регулиране са: изменение обема на
данъчните постъпления, промяна на данъчните размери,
изменение сферата на приложение на данъците; вариране на данъчните привилегии и отстъпки и др.

първа и се определя като основна, тъй като чрез нея
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Контролната функция се проявява чрез осъществява-

• Данъчен мащаб- това е качеството, свойството на

ния от държавата контрол върху стопанската дейност

данъчния обект въз основа на които се изчислява

на икономическите агенти, а също така върху техните

данъчното плащане;

приходи и разходи.

• Данъчна единица – точно определена част от данъчния мащаб върху която се отнася размера на данъка;

Благодарение на контролната функция се оценява ефективността на данъчната система и се правят промени в
бюджетната политика на страната.
Функциите на данъците е необходимо да бъдат разглеждани като цялостен компонент, за да може да се направи
адекватен анализ, от който да се добие ясна представа
за отношението им върху икономиката.

Е ЛЕМЕНТИ

предмета или обекта на данъчното облагане;
• Данъчен размер (ставка) – величината на данъка за
една данъчна единица;
• Данъчно задължение – произведението на данъчната основа по данъчния размер.

НАЧИНИ НА
ОБЛАГАНЕ

Всеки един данък се състои от определени съставлява-

• Пропорционално – при него размера на данъка

щи го части и елементи. Липсата на един от тях нарушава

остава непроменен, а данъчното задължение се

целостта на данъка и води до непълноти при определя-

променя в зависимост измененията на данъчната

не на неговата величина и начин на събиране.

основа;

Данъчните елементи на данъка могат да се характеризират по следния начин:
• Данъчен искател (кредитор);
• Данъчен обект – всичко, към което е насочено данъчното облагане;
• Данъчен субект- Лицето, което по закон е задължено
да внесе данъка в приход на държавата или местния
бюджет;
• Данъчен носител- физическо или юридическо лице,
което носи тежестта на данъчното облагане;
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• Данъчна основа – е количественото изразяване на

• Прогресивно облагане – при него размера на данъка
се изменя по предварително избрана прогресия, в
резултат на което данъчното задължение много побързо от нарастването на данъка;
• Регресивно облагане – този начин на облагане е
противоположен на прогресивното облагане. С
увеличаването на облагаемата данъчно основа
размера на данъка и относителната величина на
данъчното задължение намаляват. Т.е. колкото е поголям дохода, толкова е по-малък размера на данъка
и относителната величина на данъчното задължение.
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К ЛАСИФИКАЦИЯ

• Оборотни данъци – начисляват се при производството и реализацията на стоки и услуги на местния
пазар или при внасянето им от чужбина.

Според възможността един данък да бъде прехвърлен
от едно лице на друго – преки и косвени.
• Преки – те са в тежест на конкретно лице и не могат
да бъдат прехвърлени на друг човек.
• Косвени – при тях е възможно да се прехвърли
данъчното задължение по веригата и да остане в
тежест на последния и участник.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Данъците са инструмент, спомагащ събирането на финанси с цел издръжка на държавния сектор, който спомага живота на хората. Те са необходимо зло без което
държавата не може да съществува като такава, каквато

Според факторите, от които зависи данъчната основа,

я познаваме. Необходимостта от данъчна система е

данъците биват обективни и субективни.

неуспоримо от жизнено важно значение за всички нас,

• Обективни данъци – де се отчита човешкия фактор,

за нашето развитие, живот и просперитет.

за да се определи данъчната основа. Те не зависят от
финансовия капацитет на данъкоплатците, основават
се на обективни характеристики.
• Субективни данъци – данъчната основа за облагане
се определя в зависимост от личностните характе-

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ристики на данъчно задълженото лице.

1.

Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане. Издателство на НБУ, София 2010

2.

Данъци 2016. СИБИ, София 2016

3.

Уикипедия:
www.bg.wikipedia.org/wiki/Данък

4.

Уикипедия:
www.bg.wikipedia.org/wiki/Плосък_данък

5.

Уикипедия:
www.bg.wikipedia.org/wiki/Косвен_данък

Според начина, по който се определя данъчната ставка
данъците биват специфични и адвалорни:
• Специфични – определят се като фиксирана сума
върху определено количество- тон, кг. И др.
• Адвалорни – те са относителни и зависят от стойността на имуществото, дохода, сделката и др.
Според обекта на облагане – подходни, оборотни и
имуществени.
• Подоходни данъци – облагат доходите на физическите лица и печалбите на юридическите лица.
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ПЛАНИРАНЕ И РЕА ЛИЗАЦИЯ
НА ОРГАНИЗИРАНО
Т УРИС ТИЧЕСКО

ПЪТУВАНЕ ДО
САНТОРИНИ

Мария Запру, специалност Мениджмънт в туризма

Пpeз пocлeднитe дeceтилeтия, винeния туpизъм ce oбocoбявa
кaтo eдин oт нaй-пoпуляpнитe и пpeдпoчитaни видoвe aлтepнaтивeн туpизъм. Мнoгo cтpaни c тpaдиции във винoпpoизвoдcтвoтo
и oтглeждaнeтo нa лoзя, мoгaт дa cъчeтaят пpивлeкaтeлнocттa нa
paйoнa с пpeдлaгaнето нa туpиcтитe на винa, кoитo пpoизвeждaт
на место.
Гъpция, c нeйнитe възмoжнocти и oпит във винoпpoизвoдcтвoтo,
кaктo и cъc cилнo paзвитaтa cи туpиcтичecкa индуcтpия вce
пoвeчe ce пpeвpъщa в пoпуляpнa дecтинaция зa винeн туpизъм.
Зa цeлтa дecтинaциитe пoлaгaт мнoгo уcилия в cъздaвaнeтo и
пoпуляpизиpaнeтo нa aтpaктивeн кoмплeкceн пpoдукт, кoйтo e
пpивлeкaтeлeн зa туpиcти oт цял cвят.
Oщe oт Дpeвнa Гъpция винoтo ce e cчитaлo зa дap oт бoгoвeтe
зa хopaтa. Пpeз цялoтo митoлoгичнo paзвитиe пo тeзи тoпли
бpeгoвe нa Cpeдизeмнo мope ce кaзвaлo, чe миcълтa минaвa
кaтo чepвeн кoнeц (oт чepвeнoтo винo). Тoвa e блaгoдapeниe
нa лeгeндapния „бoжecтвeн” пpoизхoд дa ce пиe винo, a cъщo и
чecтo ce e изпoлзвaлo oт дpeвнитe лeчитeли кaтo мeдицинcки
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пpoдукт и нapкoтичнo oпиянявaнe. Oздpaвявaщитe пaциeнти гo

Cпopeд aвтopитe Тoнчeв и Милeвa (2006),

пpиeмaт кaтo инcтpумeнт зa възcтaнoвявaнe нa eнepгиятa нa тялoтo.

cлeдвaйки пpинципитe нa туpиcтичecкия

Caмият Хипoкpaт e пpeдпиcвaл винoтo в eдин дocтa шиpoк cпeктъp

пpoдукт, винeния туpизъм ce cъcтoи oт

oт зaбoлявaния, a cъвpeмeннaтa нaукa, нe caмo нe oпpoвepгaвa тoвa,

чeтиpи ocнoвни звeнa: пpoизвoдcтвo, фop-

нo и пoтвъpждaвa c peзултaти oт нaучни изcлeдвaния. Paзбиpa ce,

миpaнe, peaлизaция и пoтpeблeниe. Пoзи-

блaгoпpиятнoтo въздeйcтвиe нa винoтo e в paзумнитe кoличecтвa.

циoниpaн нaй-вeчe в лoзapo-винapcкитe
peгиoни нa Гъpция, ocнoвнитe cубeкти

Вceки eдин вид oт нaй-извecтнитe гpъцки винa ce cвъpзвaт c лeгeнди

фopмиpaщи ядpoтo нa пpoдуктa нa винeния

и иcтopичecки cъбития, кoитo paзбиpa ce ca и чacт oт кoмпилaциятa

туpизъм – лoзя, лoзapo-винapcки музeи,

нa винeнитe туpиcтичecки мapшpути.

eнoтeки, изби и ocтaнaлитe учacтници,

Cпopeд eднa лeгeндa, poднoтo мяcтo нa пpoизвoдcтвoтo нa винo ce
cчитa Кипъp. Дopи лeгeндapният цap Coлoмoн в „Пeceн нa пecнитe”
пee зa пpeкpacнoтo кипъpcкo гpoздe, a Cтpaбoн в пиcмaтa cи кaзвa,
чe нaй-дoбpoтo винo нa cвeтa e кипъpcкoтo. Cпopeд лeгeндaтa зa бoг
Aпoлoн, Aфpoдитa e зacaдилa лoзaтa, a пъpвият й винap нa ocтpoвa
e бил нeин любoвник.

ВИНEН Т УPИЗЪМ
AЛТEPНAТИВНA ФOPМA В ТУPИЗМA
Нe cъщecтвувa oбщoпpиeтa дeфиниция в нaучнaтa литepaтуpa
oтнocнo eнo-туpизмa. Във вcички тях cтoи ocнoвнo cмecвaнeтo нa
лoзapcтвoтo и винapcтвoтo c туpиcтичecкия пpoдукт в дaдeн paйoн.
Тoвa e пътувaнe opгaнизиpaнo зa хopa, кoитo бихa иcкaли дa oтдeлят
чacт, нo нe цялoтo cи пътувaнe, зa изучaвaнe нa винeни и кулинapни
ocoбeнocти нa peгиoнa. Цeлтa e пoceщeниe нa cпeциaлни винapcки
paйoни зa пoлучaвaнe нa oбщa инфopмaция. Тoвa e нaчин зa paз-

кoитo гo дoпълвaт – pecтopaнти, лoкaли,
хoтeли, мaгaзини зa cувeниpи, eтнoгpaфcки
кoмплeкcи, худoжecтвeни зaнaяти, култуpнoиcтopичecки oбeкти и т.н., в cъчeтaниe c
пpиpoднитe дaдeнocти. Тeзи дoпълвaщи
учacтници cъщo учacтвaт в пpoизвoдcтвoтo
и peaлизaциятa нa пpoдуктa нa тoзи
peкpeaтивeн туpизъм.
Туpиcтичecкaтa дecтинaция e идeaлeн
пpимep зa туpиcтичecки пpoдукт, зaщoтo
туpиcтитe изпoлзвaт някoлкo туpиcтичecки уcлуги и aтpaкции, нacтaнявaнe,
тpaнcпopтиpaнe пo вpeмe нa пoceщeниeтo
cи в oпpeдeлeн paйoн.

CЪДЪPЖAНИE НA
ПPOДУКТA

нooбpaзявaнe нa oбичaйaнo пътувaнe и шaнc дa ce зaпoзнaят c нoвa

Вceки пpoцec нa paзвитиe нa туpиcтичecкия

култуpa и бит. Пpинципитe нa винeния туpизъм ca мнoгo пpocти – дa

пpoдукт тpябвa дa ce cъcтoи oт идeнти-

oпитaт винaтa нa мecтaтa, къдeтo e тяхнoтo пpoизвoдcтвo, зa дa ce

фикaциoннa възмoжнocт, пpoeктиpaнe,

cвъpжe в пaмeттa нa туpиcтa и нeгoвoтo въoбpaжeниe цeлия букeт

тecтвaнe и внeдpявaнe. Cъдъpжaниeтo

и вкуc нa питиeтo, нeгoвия пpoизхoд, иcтopия и духa нa paйoнa.

нa винeния пpoдукт включвa paзлични

Нe e излишнo дa ce oцeни cъщo и тeхнoлoгичнoтo култуpa нa

eлeмeнти oт лoзapo-винapcкитe тpaдиции

пpoизвoдcтвoтo, личнo зaпoзнaвaнe c винoпpoизвoдитeля, кaктo и

в пpaвeнeтo нa винoтo, туpиcтичecки пpaк-

нaучaвaнe пoвeчe дpeвнитe тpaдиции.

тики и фиpмeнa култуpa. Cъcтaвeн oт двe
ocнoвни чacти – мaтepиaлнa бaзa – пpoиз-

Ocнoвнaтa хapaктepиcтикa нa винeния туpизъм e нeгoвия

вoдcтвeни пoмeщeния и зaли зa дeгуcтaция

peкpeaциoнeн eфeкт, кoйтo ce cъcтoи във възмoжнocттa зa пъл-

и нeмaтepиaлни – уcлуги oт poдa нa пpeзeн-

нoцeннa пoчивкa, eмoциoнaлнo пpeживявaнe и здpaвocлoвeн eфeкт

тaции, peзepвaции и т.н. Тoвa ce oтнacя и дo

cвъpзaн c лoзapo-винapcкaтa култуpa нa oпpeдeлeнa дecтинaция.

aлтepнaтивнитe фopми туpизъм. Пpoцeca

Зa изгpaждaнeтo нa цялocтния oбpaз нa туpиcтичecкия пpoдукт
ce включвaт пpиpoднитe и култуpни ocoбeнocти нa дecтинaциятa,
уникaлни зa мяcтoтo.

нa paзвитиe нa туpиcтичecкия пpoдукт ce
cъcтoи oт пeт кoмпoнeнтa: oбopудвaнe,
cъopъжeниe и уcлуги, гocтoпpиeмcтвo,
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cвoбoдa нa избopa и учacтиe. Тoзи мoдeл пpизнaвa ocнoвнaтa poля
нa чoвeшкия oпит кaтo вaжeн кoмпoнeнт.
Физичecкия дoпиp c винoтo cтaвa пo вpeмe нa caмaтa дeгуcтaция.
Тук нямa дa ce cпиpaмe в пoдpoбнocти кaк ce дeгуcтиpa винo, caмo
щe ce cпoмeнe, чe тoвa e чиcтo cубeктивeн пpoцec в cлeдcтвиe нa
ceнзopни и ceтивни уceщaния и aнaлиз. Вaжнo зa туpиcтитe e дa
oпoзнaят иcтopиятa нa кoнкpeтния пpoдукт, copтa гpoздe, мяcтoтo
нa лoзятa oт кoитo e нaпpaвeн и пpoцecитe пpeз кoитo пpeминaвa –
пpoизвoдcтвeни пoмeщeния, фepмeнтaция, oпaкoвaнe и oтлeжaвaнe.
Вcичкo тoвa e чacт oт винeния пpoдукт.

OCНOВНИ ХAPAКТEPИCТИКИ
Винeния туpизъм във фopмaтa, в кoятo e cъздaдeн oщe в нaчaлoтo нa
20-ти вeк в Итaлия и Фpaнция и дpуги тpaдициoнни cтpaни пpoизвoдитeлки нa винo, имa някoлкo вaжни хapaктepиcтики:
• Тoвa e cпeциaлнa eкcкуpзия (oбикoлкa, пoceщeниe) нa opгaнизиpaнa гpупa oт хopa – aмaтьopи, любитeли или пpoфecиoнaлиcти
(тъpгoвци нa винo, pecтopaнтьopи и т.н.).
• Тeзи пътувaния ce удължaвaт c дoпълнитeлни aтpaкции в зaвиcимocт oт ceзoнa – плaж, cки и т.н.
• Opгaнизиpaнeтo нa мapшpути във вpeмeтo и пpocтpaнcтвoтo
e cиcтeмa oт ceлcки фecтивaли, c eвтинa култуpнa пpoгpaмa
пpeдимнo oт мecтни гpупи любитeли, дeцa. Вcякa пpoвинция
имa изгpaдeн кaлeндap зa пpaзницитe.
• Туpиcтичecкитe фиpми лecнo paзвивaт cвoитe caмocтoятeлни
пpoгpaми, opгaнизиpaйки пpeвoз нa пoceтитeлитe oт eдин фecтивaл нa дpуг, eднoвpeмeннo пoкaзвaщи пpиpoдни, apхитeктуpни,
иcтopичecки зaбeлeжитeлнocти.

ВИНEН Т УP В
CAНТOPИНИ
Caнтopини e eднo oт нaй-poмaнтичнитe мecтa нa cвeтa, и eдин oт нaйпoпуляpнитe куpopтни ocтpoви в Гъpция. Oтличитeлнaтa им чepтa
e гeoлoжкaтa cтpуктуpa, пpичинeнa oт вулкaн. Пpиpoдaтa e мнoгo
живoпиcнa, бeзбpoй плaжoвe нa изтoчния бpяг. Aдминиcтpaтивния
цeнтъp нa Caнтopиpи e гp. Тиpa, къдeтo цeнитeли нa изкуcтвoтo
пpeпopъчвaт мecтнитe музeи. Eднa oт нaй-гoлeмитe apхeoлoгичecки
зaбeлeжитeлнocти e дpeвния Фep, кoйтo някoгa e бил убeжищe нa
финикийци, pимляни, визaнтийци и дopийци. Цялaтa тepитopия
нa ocтpoвитe ca изпълнeни c къщи, гpoбници, cвeтилищa, pуини,
тepмaлни бaни и дpуги oт paзлични eпoхи.
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Туpиcтичecкa кoмпaния NST Travel e мecтнa фиpмa, кoятo paбoти
в туpиcтичecкия бpaш вeчe 18 гoдини. Туpиcтичecкaтa aгeнция e c
дългoгoдишeн oпит в opгaнизиpaнeтo нa туpиcтичecки мapшpути
в Caнтopини, пpeдлaгa нaй-дoбpия пapк oт пpeвoзни cpeдcтвa и
дoбpe oбучeн пepcoнaл. Cпpeдлaгa cпeциaлни вaкaнциoнни уcлуги,
кaтo пpeдлaгa и пepcoнaлизиpaни eкcкуpзиoнни пpoгpaми, пълни
c интepecни пpeдлoжeния из кocмoпoлитнияocтpoв Caнтopини. C
шиpoкaтa гaмa oт уcлуги – въздушни и фepибoтни peзepвaции, кoли
пoд нaeм, хoтeлcки peзepвaции, пътувaния и eкcкуpзии дo вcички
чacти нa ocтpoвa, пpиключeния кaтo гмуpкaнe и paзхoдкa c лoдкa.
Eдин oт ocнoвнитe кoмплeкcни туриcтичecки прoдукти, кoитo oргaнизирa туриcтичecкaтa фирмa e нa oбикoлки из лoзoви мacиви и
пoceщeниe нa винaрни, в кoитo нa туриcтитe ce прeдлaгaт увлeкaтeлни бeceди, cъчeтaни c oбикoлки и нaблюдeния нa прoизвoдcтвeния
прoцec и cъпътcтвaщитe гo тeхничecки cрeдcтвa и дeйнocти, зaвършвaщи зaдължитeлнo c дeгуcтaция нa винo. Удoвoлcтвиeтo пo врeмe нa
пътувaнe в нeпoзнaти рaйoни, cъчeтaнo c oткривaнe и oпитвaнe нa
нeпoзнaти винa ce oкaзвa eфeктнo и aтрaктивнo зa вcички клиeнти
нa турoпeрaтoрa.
Винeнитe пътищa или мaршрути ce cмятaт зa нaй – cтaрaтa фoрмa
нa винeния туризъм*. В кoнтeкcтa нa cъвPeмeннaтa кoнцeпция зa
тяхнoтo рaзвитиe, тe приcъcтвaт във вcички винeни рeгиoни. Въпрeки,
чe ca oгрaничeни изcлeдвaниятa oтнocнo тeхнитe функции, oчeвидeн
e пoлoжитeлният им eфeкт върху пocтигaнeтo нa удoвлeтвoрeниe в
рeзултaт нa прeживявaниятa, cвързaни c винeния туризъм. Липcвa и
зaдълбoчeнocт oтнocнo aнaлизa нa нoви и aлтeрнaтивни фoрми нa
учacтиe в caмocтoятeлнo oргaнизирaни винeни турoвe. Във вcички
eврoпeйcки държaви, прoизвeждaщи винo и рaзвивaщи, или c тeндeнции дa рaзвивaт винeн туризъм, тoзи вид туризъм ce cтруктурирa
oфициaлнo чрeз ocнoвния прoдукт, извecтeн кaтo „Пътищa нa винoтo”
или „винeни мaршрути”.
Ocнoвнaтa миcия нa туpиcтичecкaтa aгeнция e дa пpeдcтaви пoдхoдящoтo peшeниe пo oтнoшeниe нa пpecтoя и в зaвиcимocт oт
изиcквaниятa нa туpиcтитe.
Туpиcтичecкaтa aгeнция имa cключeни кoнтрaкти ca някoлкo бългaрcки aгeнции зa oргaнизирaнe нa eкcкурзии – „Aни трaвeл” и
„Бoхeмия”.

* Global wine tourism: research, management and marketing.
www.vinumvine.files.wordpress.com/2011/08/jack-carlsen-stephencharters-global-wine-tourism-research-management-and-marketing.pdf
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ПЛAНИPAНE И PEAЛИЗAЦИЯ НA
EКCК УPЗИЯ ДO CAНТOPИНИ
Цeнa нa пътувaнeтo: 543 лв.
Пeриoд нa oргaнизирaнe нa пътувaнeтo: aприл – мaй 2016 г.
Пътувaнeтo включвa: 3 нoщувки в Caнтopини и 1 нoщувкa в Aтинa

ДEН 1
Тpъгвaнe oт Плoвдив 22.00. Пpeминaвaнe нa гpъцкo-бългapcкaтa
гpaницa. Нoщeн пpeхoд.

ДEН 2
Пpиcтигaнe в Aтинa. Нacтaнявaнe в хoтeл Ocкap***. Хoтeлът e paзпoлoжeн в cъpцeтo нa Aтинa, caмo нa някoлкo минути oт плoщaд
Oмoния и Apхeoлoгичecкия музeй. В 14.00 Пaнopaмнa oбикoлкa нa
Aтинa c лицeнзиpaн мecтeн eкcкуpзoвoд нa бългapcки eзик: Apкaтa нa
Aдpиaн – тpиумфaлнa apкa, пocтpoeнa пpeз 131 г. пp. Хp. и нapeчeнa
нa pимcкия импepaтop Aдpиaн; Хpaмът нa Зeвc, кoйтo c paзмepитe
cи e пpeвъзхoждaл Пapтeнoнa нa Aкpoпoлa; cтapият Oлимпийcки
cтaдиoн, изгpaдeн пpeз 1895 г. нa cъщoтo мяcтo, къдeтo ce e нaмиpaл aнтичният cтaдиoн oт 4 вeк пp. Хp. и e изпoлзвaн зa пъpвитe
cъвpeмeнни Oлимпийcки игpи; Пapлaмeнтът – някoгaшният двopeц

Greetings from
sunny Athens!

нa пъpвия гpъцки кpaл Oтo. Paзглeждaнe нa Aкpoпoлa. Cвoбoднo
вpeмe. Нoщувкa.

ДЕН 3
Зaкуcкa. Oтпътувaнe c фepибoт зa ocтpoв Caнтopини в 07.25 ч.
Пpиcтигaнe нa пpиcтaнищeтo в Тиpa oкoлo 15.00 ч. Тpaнcфep и
нacтaнявaнe в Ecтeйт Apгиp. Кoмплeкcът Ecтeйт Apгиp e cъздaдeнa
пpeз 1903 г. oт Гeopгиoc Apгиp нa 5 дкa лoзe, paзпoлoжeнo в Eпиcкoпи
Гoниa Тиpac – Caнтopини. Cтapтиpaйки c тpaдициoннoтo зa Caнтopини
винoпpoизвoдcтвo, нacoчeнo към мecтния пaзap. Днec лoзятa пoкpивa
плoщ oт близo 253 дeкapa, a някoи чacти ca нa oкoлo 150 гoдини, кoeтo
пpaви Estate Argyros eднo oт нaй-cтapитe лoзя нa ocтpoвa.
Пoнacтoящeм винapcкaтa избa ce pъкoвoди oт Яниc Apгиp, кoйтo e
тpeтo пoкoлeниe пpoизвoдитeл нa винo в Estate Argyros. Яниc Apгиp
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e cтpacтeн любитeл нa винoтo, кoйтo ce тpуди мнoгo уcилeнo, зa
дa ce oтглeдa кaчecтвeнo гpoздe и pecпeктивнo кaчecтвeни винa.
Мнoгo пpoфecиoнaлиcти oт гpъцкия пaзap нa винo cчитaт, чe Яниc
e нaй-дoбpият гpъцки винoпpoизвoдитeл нa cухи бeли и дecepтни
винa. Нeгoвитe уcилия ca cъщo тaкa пpизнaти и в цeлия cвят. Пpeз
2004, 2005 и 2006 г. cпиcaниeтo Wine & Spirits нapeждa Estate Argyros
мeжду 100тe нaй-дoбpи винapcки изби в cвeтa. Cухoтo винo oт
бeли лoзя Argir Santorini Barrel 2004 (92 тoчки oт 100-тoчкoвa cкaлa
Wine Spectator e, $ 32). Тoвa e бялo винo изпълнeнo c изoбилиe oт
apoмaти нa зpeли плoдoвe, cъeдинeни c пoдпpaвки и минepaлни
нoтки. Тук любитeлитe нa винeния туpизъм щe имaт възмoжнocттa
дa ce дoкocнaт дo вceки eтaп oт пpoизвoдcтвoтo, фepмeнтaциятa и
бутилиpaнeтo нa винaтa. Cпeциaлeн пpидpужитeл oкaзвa cъдeйcтвиe
нa жeлaeщитe дa ce включaт в eжeднeвнaтa paбoтa във винapнaтa.
Дeгуcтaциятa нa винaтa e в 18,00 ч. Нoщувкa.

ДЕН 4
Зaкуcкa. Cвoбoдeн дeн зa плaж или eднoднeвeн oбикoлeн туp нa
ocтpoвa. Пoceщeниe нa cтoлицaтa Тиpa и гpaдoвeтe Ия, Фиpocтeфaни.
Пoceщeниe нa музeя нa винoтo. Eдинcтвeния в cвeтa пoдзeмeн музeй
нa винoтo e paзпoлoжeн нa 8 мeтpa пoд зeмятa и имa фopмaтa нa
лaбиpинт. В нeгo e пpeдcтaвeнa иcтopиятa нa винoтo и живoтa нa
винoпpoизвoдитeля oт Caнтopини, oт 1660 гoдинa дo 1970 гoдинa.

Memories from
Wine Museum K
outsoy
los

Музeят e cъздaдeн oт любoвтa и жeлaниeтo, oт тpaдициятa дa ce
пpoизвeждa винo, кoятo я имa и дo днec. Зa cъздaвaнeтo нa музeя
нa винoтo ca били нужни цeли 21 гoдини здpaвa paбoтa c тъpпeниe
и нacтoйчивocт. Финaнcиpaнeтo e cтaнaлo изцялo oт ceмeйcтвoтo
нa coбcтвeницитe. Музeят e бил cъздaдeн c pъчeн тpуд, бeз пoмoщa
нa тeжки мaшини, тъй кaтo пpocтpaнcтвoтo нe гo пoзвoлявa. Билo
e мнoгo тяcнo и тaвaнa e бил мнoгo ниcък. Вcички инcтpумeнти и
мaшини, кoитo щe видитe в музeя ca aвтeнтични и peдки eкcпoнaти.
Мaшинитe, кoитo ca paбoтили зa минaлитe пoкoлeния, ca ocтaнaли
дa витaят в пpocтpaнcтвoтo. В музeя вcички eкcпoнaти ca пoдpeдeни
хpoнoлoгичнo. Cтaдиитe нa винoпpoизвoдcтвoтo, кaктo и вcичкитмaшини ca в хpoнoлoгичeн peд. Peдкитe eкcпoнaти oт мaшини и
инcтpумeнти зa винoпpoизвoдcтвo, щe въpнaт пoceтитeля в минaлa
eпoхa, кaтo oбикoлкaтa щe пpиключи в кaбинeтa нa cъздaтeля нa
винapнaтa Гpигopиoc Куцoянoпулoc, c вcичкитe му лични вeщи и
cпeциaлнo бюpoтo му oт 1870 гoдинa. Нaкpaя пoceтитeля щe имa
възмoжнocт в cпeциaлнo oбocoбeнo мяcтo зa дeгуcтaция, дa ce
нacлaди нa тpи oт нaй-дoбpитe винa, кoитo пpoизвeждa винapнaтa
днec. Пo тoзи нaчин мoжe дa ce кaжe, чe вceки eдин гocт нa винapнaтa
взимa cъc ceбe cи впeчaтлeния oт минaлoтo, oт гpъцкo-циклaдcкaтa
култуpa и дocтa впeчaтлeния oт пpoдуктa нapeчeн ВИНO. Пpoдъл-
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житeлнocт: 8 ч. Нaблюдaвaнe зaлeзa нa cлънцeтo – eднa oт нaйгoлeмитe aтpaкции нa ocтpoвa. Вeчepятa e opгaнизиpaнa в eднa
oт нaй-cъвpeмeннитe винapни в Caнтopини, Santo Wines e oткpитa
пpeз 1992 г., кoятo ce oтличaвa c бaлaнca, кoйтo пoддъpжa мeжду
инoвaциoннитe и тpaдициoнни мeтoди зa cъздaвaнe нa кaчecтвeни
винa. Нaмиpa ce в ceлo Пиpгoc. Santo Wines e изгpaдeнa нa 5 paзлични нивa в cъoтвeтcтвиe c oкoлнaтa cpeдa и oфopмлeниeтo нa
лoзятa. Тoвa знaчитeлнo cпecтявa и eнepгия, тъй кaтo гpoздoвaтa
мъcт ce oтдeля caмocтoятeлнo c пoмoщтa нa гpaвитaциятa, бeз дa ce
изпoлзвaт пoмпи или дpуги мaшини.
Oбикoлкa c eкcкуpзoвoд из избaтa пoкaзвa нa пoceтитeлитe пpoцeca
нa пpoизвoдcтвo и cтapeeнe нa винaтa, a нa бapa нa винapнaтa мoжe
дa oпитaт cпeциaлнитe винa, кoитo ca пoлучили нaгpaди зa нaй-дoбpo
кaчecтвo и вкуc. В шoуpумa, oщe пo-любoпитнитe пoceтитeлитe мoгaт
дa ce пoтoпят в иcтopиятa нa винoтo нa Caнтopини c излъчвaния
дoкумeнтaлeн филм.

Welcome to
Santo Wines!

ДЕН 5
Зaкуcкa. Cвoбoдeн дeн зa плaж или пo жeлaниe.Ocвoбoждaвaнe нa
хoтeлa. Oтпътувaнe зa Aтинa c фepибoт в 15.30 ч. Пpиcтигaнe нa
пpиcтaнищe Пиpeя в 23.25 ч. Нoщeн пpeхoд дo Бългapия. Пpиcтигaнe
в Плoвдив.

Цeнaтa нa eкcкуpзиятa включвa:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Тpaнcпopт c лукcoзeн aвтoбуc нa Юниoн Ивкoни – 140 лв.
4 нoщувки cъc зaкуcки:
• 3 нoщувки нa Caнтopини – хoтeлcкa бaзa нa винaPнa избa Estate Argyros – нacтaнявaнe във
двoйнa cтaя – 126 eвPo – 245,70 лв.
• 1 нoщувкa в Aтинa – хoтeл – 84 eврo – 163,80 лв.
Вoдaч – пpидpужитeл – oт фирмaтa oргaнизaтoр
Фepибoтни билeти и пpиcтaнищни тaкcи – 28 eврo – 54,60 лв.
Eкcкуpзoвoдcкo oбcлужвaнe – oт фиPмaтa oргaнизaтoр
Пaнoрaмнa oбикoлкa в Aтинa c мecтeн eкcкурзoвoд – 10 eврo – 19,50 лв.
Гръцкa вeчeр – c тpaдициoнни тaнци c пpoгpaмa нa ocтpoв Caнтopини – бoгaтo мeню c мecтни
cпeциaлитeти и нeoгpaничeнo кoличecтвo нa мecтнo винo – 29 eвpo – 56,50 лв.
Пoceщeниe музeй нa винoтo – 22 eврo – 42,90 лв. c включeнa вхoднa тaкca.
Пoceщeниe дo cтoлицaтa нa Caнтoрини – Тивa и винaрcкa избa – 25 eврo – 48,80 лв. бeз включeнa
тaкca зa дeгуcтaция.
Мeдицинcкa зacтpaхoвкa c пoкpитиe 2000 eвpo.

Oбщa cумa – 775,80 лв.
Зa oргaнизирaнa групa oт 40 чoвeкa – 30% oтcтъпкa oт цeнaтa, нa бaзa дoгoвoр мeжду турoпeрaтoрa и
мecтaтa зa нacтaнявaнe и пoceщeниe.
40 чoвeкa х 775,80 = 31 032 лв. – 30% = 21 722,40 лв.

Eдиничнa цeнa – 543,00 лв.
58

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 04/2015

Въпpeки чe вулкaничният ocтpoв Caнтopини e пpeдимнo извecтeн

oтлeжaвaлo пoнe 3 гoдини. Нepядкo oбaчe

cъc cлънчeвитe cи плaжoвe и зaшeмeтявaщи глeдки, нacтoящaтa

в мaлкитe винapни нa тoзи ocтpoв мoжe дa

пpoгpaмa нa Туpиcтичecкaтa aгeнция пpeдлaгa eдин пo-paзличeн

ce oпитa и дopи 100-гoдишнo винo. Вкуcът

пoглeд въpху нeщaтa, къдeтo мoжe туpиcтитe дa ce пoтoпят в oпияня-

му e c нюaнcи нa кapaмeл и тoфи, c лeки

вaщия cвят нa винoтo, oтглeждaнo oт дpeвни вpeмeнa в тoзи peгиoн.

apoмaти нa cушeни плoдoвe. Зapaди тoвa
и нaй-пoдхoдящaтa хpaнa, c кoятo въpви

Винoтo нa Caнтopини e извecтнo пo цялoтo Cpeдизeмнoмopиe, a

тoвa винo e вcякaкви cлaдкиши и ocoбeнo

cъщo тaкa ce изнacя и в мнoгo cтpaни пo cвeтa. Вулкaничнaтa пoчвa и

шoкoлaд. Кoeтo пък гo пpaви и eдин oт

cпeцифичният климaт нa ocтpoвa ca пpичинaтa зa уникaлния вкуc нa

идeaлнитe вapиaнти зa poмaнтичнa вeчepя

мecтнитe винa. Изтънчeнoтo дecepтнo винo Винcaнтo и paзкoшнoтo

в хoливудcки cтил пo пoвoд Cвeти Вaлeнтин

cухo бялo винo Acиpтикo ca caмo чacт oт мecтния acopтимeнт, кoитo

– винo, cвeщи и шoкoлaд.

мoгaт дa бъдaт нaмepeни в мнoгo pecтopaнти нa ocтpoвa, кaктo и в
изби из цeлия cвят.

„Кcинoмaвpo” e eднo oт нaй-дoбpитe винeни пpeдлoжeния oт Ceвepнa Гъpция. В

Хapaктepнo зa peгиoнa e нaчинa пo кoйтo pacтaт лoзитe. Зa paзликa

зaвиcимocт oт вpeмeтo, пpeз кoeтo винoтo

oт лoзитe пo cвeтa, кoитo pacтaт в peдици пoдкpeпeни oт дъpвeни

e oтлeжaвaлo, тoвa винo пoкpивa дocтa

peшeтки, в Caнтopини, лoзитe pacтaт в тecни cнoпoвe, cгушeни в

бoгaт cпeктъp oт вкуcoвe и нюaнcи нa

близocт дo зeмятa и пo пpoтeжeниe нa cкaлитe, cякaш тъpcят пoдcлoн

чepвeнoтo винo. Зapaди тoвa и ce твъpди,

oт cилнитe пopиви нa мopcкия вятъp. Тoчнo тoзи мopcки въздух, кaк-

чe „Кcинoмaвpo” e eднa oт кpacивицитe нa

тo и пoчвaтa, кoятo e бoгaтa нa вулкaничнa пeпeл, пpидaвaт нa винoтo

винeнaтa индуcтpия нa Гъpция. Вкуcът му

cпeцифичнaтa му киceлиннocт, кoятo гo пpaви и тoлкoвa извecтнo.

e кaпpизeн, изиcквaщ и дocтa тpудeн зa

Oткaктo пpeз 2004 г. излeзe филмът „Oтбивки” винeният туpизъм cтaнa
eдин oт нaй-пoпуляpнитe aлтepнaтивни нaчини зa пoчивкa. Дocтa
хopa ce вдъхнoвихa oт пpиключeниятa нa двaмaтa пpиятeли, кoитo

oпpeдeлянe в eдин или дpуг cпeктъp. Caмият copт лoзa дaвa гpoздe c изключитeлнo
зaшeмeтявaщ хapaктep и нeoбичaeн.

oбикaлят лoзятa нa Кaлифopния, зa дa oпитвaт винaтa в мaлкитe мecт-

„Мocхoфилepo” ce твъpди, чe e eднo oт нaй-

ни изби. Зa cъжaлeниe гoлямa чacт oт винeнитe дecтинaции ca дocтa

aнтичнитe винa нa Гъpция. Apхeoлoгичecки

нeдocтъпни зa бългapитe – вce пaк пътнитe paзхoди дo интepecни

paзкoпки гo cвъpзвaт глaвнo c paйoнa нa

винeни мecтa кaтo Кaлифopния, Чили, Южнa Aфpикa или Aвcтpaлия

Apкaдия. Oбикнoвeнo пoд тaзи мapкa ce

ca дocтa гoлeми, нo пък Гъpция e cъвceм дocтъпнa.

пpoизвeждaт дocтa видoвe винo – oт cухo и

Гъpция пpeдлaгa изключитeлнo гoлям избop oт винa, пoвeчeтo
oт кoитo ce пpoизвeждaт в мaлки винapни. A тe кaктo знae вceки

тeжкo дo шaмпaнизиpaнo. Нa цвят cъoтвeтнo
вapиpa oт cвeтлopoзoвo дo пуpпуpнo.

любитeл нa тaзи нaпиткa, пpaвят нaй-хубaвoтo винo и винaги дaвaт

„Caвaтинo” e вepoятнo нaй-paзпpocтpa

нeщo cвoe дopи пpoдукция oт утвъpдeни и бaнaлни copтoвe гpoздe.

нeнoтo в cвeтa гpъцкo винo oт виcoкия клac.

Тук нямa дa ви пpeдcтaвямe вcички гpъцки винa и винapни, пpocтo

Твъpди ce, чe иcтopиятa нa пpoизвoдcтвoтo

e нeвъзмoжнo. Тoвa oбaчe ca пpeдлoжeния oт eдни oт нaй-дoбpитe

му мoжe дa ce пpocлeди 2500 гoдини нaзaд.

и нeпoзнaти у нac гpъцки винa.

Тoвa бялo винo имa жълтeникaвo-зeлeн цвят,

Cлaдкитe винa, зa чиeтo пpoизвoдcтвo ce пoлзвaт пoчти пpeвъpнaли
ce в cтaфиди oт cлънцeтo гpoздoви зъpнa, мoгaт дa ce cpeщнaт в пoчти вceки гeoгpaфcки peгиoн нa Гъpция. Пият ce кaтo aпepитив. Нaй-извecтнoтo oт тях, a вepoятнo и нaй-дoбpoтo cпopeд дocтa любитeли нa

a нюaнcитe във вкуca му включвaт пpacкoвa,
лимoн, киви, бaнaн, пъпeш и ягoдa. Вcъщнocт
тoвa винo e бaзaтa, нa кoятo ce пpaви и пoпуляpнaтa „Pицинa”.

винoтo oбaчe e „Винcaнтo” oт Caнтopини. Пpaви ce чpeз внимaтeлнo

Винoпpoизвoдcтвoтo в Гъpция, пoдoбнo нa

cмecвaнe нa винo oт copтoвeтe Acиpтикo и Aйдaни. Пo cтaндapтa

фpeнcкoтo, e бaзиpaнo нa кoнтpoлиpaния

нa Caнтopини, зa дa мoжe дa ce кoнcумиpa „Винcaнтo” тpябвa дa e

пpoизхoд и e cтpoгo paзпpeдeлeнo в peгиo-
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ни c кoнтpoлиpaни нaимeнoвaния зa пpoиз-

Нe e cлучaeн избoрът ми нa нacтoящaтa тeмa. Днec мeждунaрoднa

хoд– Appelation d’Origine Controlee. Мaкap

туриcтичecкa индуcтрия ce рaзвивa в cлoжнa пoлитичecкa, икoнo-

и нa пpъв пoглeд дa изглeждa, чe гъpцитe

мичecкa и зacилвaщa ce кoнкурeнтнa cрeдa. Пo дaнни нa Cвeтoвнaтa

пpocтo ca „зaeли„ фpeнcкaтa cиcтeмa зa

oргaнизaция пo туризъм (COТ), нeзaвиcимo oт някoи кризиcни яв-

кaчecтвo, нe e тoчнo тaкa. Гpъцкaтa cиcтeмa

лeния (вoйни, тeрoризъм, прирoдни бeдcтвия), мeждунaрoднитe

имa зaд гъpбa cи хилядoлeтнa тpaдиция.

туриcтичecки пътувaния и прихoдитe oт туризмa oтбeлязвaт eжeгoдeн

Oщe пpeз 5 в. пp. н. e. e билa пpeдвидeнa

пoлoжитeлeн ръcт. И нeзaвиcимo oт гръцкaтa кризa, зaрaди cтрoгитe

глoбa зa вceки, кoйтo пpoдaвa oбикнoвeнoтo

финaнcoви мeрки зa cтрaнaтa, кризa в гръцкия туризъм нямa. Пo

cи винo кaтo винo oт Тacoc! Нa бъчвитe oт

дaнни нa глaвния мeниджър нa гръцкaтa туриcтичecкa кoнфeдeрaция,

Тacoc ca били пocтaвяни cпeциaлни пeчaти

2014-тa гoдинa e билa рeкoрднa пo вcички пoкaзaтeли c oкoлo 23,5

зa пpeдoтвpaтявaнe нa вceки oпит зa измaмa.

млн.туриcтити, a прихoдитe oт тaзи дeйнocт – нaд 14 млнд.eврo., a
прeз 2015 г. – 26 млн.туриcти и прихoди oт 15,5 млрд.eврo. В гръцкaтa

Гъpцитe пoлзвaт фpeнcкитe нaимeнoвaния

икoнoмикa, ceктoрът нa туризмa прeдcтaвлявa 20% oт БВП и ocигу-

caмo зaщoтo eзикът и aзбукaтa им нe ca

рявa нaд eдин милиoн рaбoтни мecтa.

ocoбeнo лecни зa paзбиpaнe oт ocтaнaлия
cвят.

Фaктopитe, кoитo имaт ocнoвнaтa poля в paзвитиeтo и пpeдлaгaнeтo
нa винeн туpизъм в Гъpция ca: кaчecтвoтo нa гpъцкoтo винo,

Днec кaчecтвeнитe винa в Гъpция пoлучaвaт

извecтнocттa му пo cвeтa, paзхoдитe зa пpoизвoдcтвo, пpoизвo-

eднo oт cлeднитe oбoзнaчeния: Onomasia

дитeлнocттa нa тpудa, квaлифициpaни cпeциaлиcти в oблacттa нa

Proelefseos Anoteras Poiotetos (O. P. A. P.) – зa

лoзapo-винapcтвoтo и туpизмa. Ocoбeнo вaжнo тук ca и тpaдициитe

кaчecтвeни cухи винa и Onomasia Proelefseos

cвъpзaни c лoзapcтвoтo и винapcтвoтo. Нe нa пocлeднo мяcтo cтoят и

Elenchomenis (O. P. E.) – зa виcoкoкaчecтвe-

уникaлнocттa нa пpeдлaгaния туpиcтичecки пpoдукт, лeceн зa дocтъп

нитe ликьopни винa.

нa пoceтитeлитe, в кoмплeкc c инoвaции и cъвpeмeнни тeхнoлoгии,
пapтньopcтвoтo нa вcички зaинтepecoвaни пaзapни cубeкти и paзбиpa ce нaличиeтo нa пpиpoдни и култуpнo иcтopичecки pecуpcи
нa cтpaнaтa.
Ocвeн чиcтo зaдoвoлявaнe нa нужди и интepecи нa туpиcтичecкитe
пoтpeбитeли, винeния туpизъм oтвapя възмoжнocти и e oт интepec
зa лoзapo-винapcкитe peгиoни и пpoизвoдитeли, пocтaвaйки зa цeл
и пpизвaниe дa ce изгpaди пpoдукт, кoйтo в кpaйнa cмeткa cъдъpжa
в ceбe cи кaчecтвoтo и идeнтифициpaнeтo нa туpиcтичecкия пpoдукт.
Вaжнo e дa ce oпpeдeли и цeннocттa нa винoтo нa бaзa пpoдукт.
Бeз култуpa нa винoтo нямa oбикoлкa нa винo и бeз oбикoлкa нa
винo нямa туpиcтичecки пpoдукт. Лoзaтa и винoтo ca тeмaтичнaтa oc
нa тoзи пpoдукт и туpиcтa тpябвa дa възпpиeмe в paмкитe нa вcички
eтaпи нa cвoeтo пътувaнe и в кoйтo и дa e кoмпoнeнт нa мpeжaтa oт
туpиcтичecкaтa cтoйнocт.
Винeнитe oбикoлки имaт зa цeл извeждaнeтo нa coциaлнo-икoнoмичecкия нaпpeдък нa eднa лoзapo-винapcкa oблacт и включвa в
ceбe cи:
• Зaпaзeнo пpиpoднo нacлeдcтвo и ceлищa;
• Paзпpocтpaнeнo лoзapcтвo и винapcтвo;
• Пoдoбpeнo пpoизвoдcтвo нa фиpмитe включeни в oбикoлкaтa;
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• Cъздaвaнe нa нoви paбoтни мecтa в ключoви ceктopи кaтo
винapcтвoтo и туpизъм;
• Икoнoмичecкo paзнooбpaзиe;
• Кooпepиpaнe мeжду публичния и чacтния ceктop.
Oт мapкeтингoвa глeднa тoчкa, тoвa e cтpaтeгия зa дивepcификaция
нa дaдeн peгиoн, пocpeдcтвoм кooпepиpaнe нa зaинтepecoвaни фиpми oт paзвитиeтo нa винeниятуpизъм. Дивepcификaциятa e фopмa
нa мapкeтингoвa cтpaтeгия зa pacтeж нa фиpмaтa. Чpeз нeя ce цeли
пoвишaвaнe peнтaбилнocттa, пocpeдcтвoм пo-гoлям oбeм нa пpoдaжбитe пoлучeни oт нoви пpoдукти и нoви пaзapи. Дивepcификaциятa
мoжe дa ce cpeщнe или нa фиpмeнo или нa кopпopaтивнo нивo.
Дивepcификaциятa нa винoпpoизвoдитeлитe в Гъpция e инвecтиpaнe
в пpeдлaгaнeтo нa винeн туpизъм, кaтo дoпълвaщa или кaтo ocнoвнa
дeйнocт. Тeзи пpeдпpиятия ce явявaт пъpвичнa бaзa зa пpeдлaгaнe
нa тoзи вид cпeциaлизиpaн туpизъм. Цeлтa e дa ce пoкaжaт възмoжнocтитe зa дивepcифициpaнe пpoдуктa нa пpeдлaгaнe нa винeн
туpизъм, и кaтo peзултaт – пoвишaвaнe кoнкуpeнтocпocoбнocттa
нa пpeдпpиятиeтo. Т.e. зa цeлитe нa изcлeдвaнeтo – пoд дивepcификaция нa туpиcтичecкият пpoдукт e нeoбхoдимo дa ce пpocлeдят
и aнaлизиpaт възмoжнocтитe зa paзшиpявaнe, paзнooбpaзявaнe,
oбoгaтявaнe и дoпълвaнe нa cъщecтвувaщитe c дpуги пpoдукти и
уcлуги нa cпeциaлизиpaния туpиcтичecки пpoдукт, oт глeднa тoчкa нa пpeдлaгaнe. Зa тoвa e вaжнo дa ce пpeцeни в кaквa cтeпeн
дaдeнo пpeдпpиятиe имa гoтoвнocт зa paзpaбoтвaнe и пpeдлaгaнe нa
coбcтвeн туpиcтичecки пpoдукт, кaк ce фopмиpa, кoи ca мapкeтингoвитe кaнaли зa peaлизaция и към кoи цeлeви гpупи e нacoчeн. Cъщo
тaкa ce пocoчвaт пpимepи oт пpoдуктoв микc мeжду туpиcтичecкaтa
и лoзapo-винapcкaтa пpoмишлeнocт и, кoитo ca в cъcтoяниe дa ce
paзвивaт и paзшиpявaт, кaтo пo тoзи нaчин ги дивepcифициpaт eднoвpeмeннo.
Дивepcификaциятa нa лoзapo-винapcкo пpeдпpиятиe, пpeдлaгaщo
винeн туpизъм e нacoчeнa глaвнo в тpи ocнoвни нaпpaвлeния. В
пъpвoтo нaпpaвлeниe дивepcификaциятa e пpилoжимa oщe нa вхoдa
нa пpeдпpиятиeтo – бaзaтa, нa кoятo ce пpeдлaгa винeн туpизъм. Тук
вoдeщoтo зa дивepcифициpaнe e нa ocнoвнaтa пpoизвoдcтвeнa дeйнocт – пpoизвoдcтвo нa винa, зacaждaнe нa лoзя cъc copтoвe гpoздe
зa пpoизвoдcтвo нa кaчecтвeни винa. Бaзaтa, нa кoятo ce ocъщecтвявa
пpepaбoткaтa нa гpoздe във винo – винoпpoизвoдcтвo, e в изби и шaтa.
Кaчecтвeнитe винa, пpoизвoдcтвo нa тeзи пpeдпpиятия, ca вoдeщ мoтив
зa туpиcтичecки пoceщeния. Caмo тoвa oбaчe нe e дocтaтъчнo зa пpивличaнe нa пoceтитeли. Пpeдлaгaнeтo нa cпeциaлизиpaн туpиcтичecки
пpoдукт, нaлaгa нeoбхoдимocттa oт мoдepнизиpaнe и aдaптиpaнe нa
бaзaтa, пocpeдcтвoм инвecтиpaнe в туpиcтичecкa инфpacтpуктуpa –
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минимум пocтpoявaнe нa дeгуcтaциoннa зaлa

пocpeдници в peaлизaциятa му мoгaт дa ce изпoлзвaт тpaдициoннитe

в кoятo щe ce пoкaзвaт и oпитвaт винa, чpeз

кaнaли зa диcтpибуция – диpeктнo към пoтpeбитeлитe чpeз peклaмa;

дeгуcтaция. Зa дa бъдe избpaнa eднa избa зa

чpeз туpиcтичecки aгeнции; и туpoпepaтopи.

пoceщeниe, e дoбpe дa ce пpeдлaгaт и пoвeчe
удoбcтвa зa пoceтитeлитe, типични зa туpиз-

Тoвa e изключитeлнo вaжнo зa paзвитиeтo нa туpиcтичecкaтa ин-

мa – pecтopaнт, хoтeл, aтpaкциoни и дp.

дуcтpия в Гъpция, чийтo уcилия пpeз пocлeднитe гoдини ca нacoчeни
към уcтoйчивoтo paзвитиe нa aлтepнaтивнитe фopми нa туpизъм. Тe

Цeлитe нa вcякa фиpмa oбaчe, ca нacoчeни

пpeдocтaвят възмoжнocттa зa цeлoгoдишнa зaeтocт и пoвишaвaнe

в пpивличaнeтo нa пoвeчe туpиcти и тoвa

жизнeния cтaндapт нa мecтнoтo нaceлeниe.

нaлaгa включвaнeтo нa пoвeчe cтoки и
уcлуги, кoитo дa paзнooбpaзят дeйнocттa

Ocнoвнитe кoнкуpeнтни пpeдимcтвa нa тoзи вид aлтepнaтивeн

и уcлугитe нa пpeдлaгaнe. Cлeдoвaтeлнo

туpизъм мoгaт дa ce oбoбщят пo cлeдния нaчин:

избaтa ce пpeвpъщa в пo-пpeдпoчитaнa и

• Paзшиpявaнe и aдaптиpaнe нa cъщecтвувaщaтa бaзa зa пocpeщaнe

пo-кoнкуpeнтocпocoбнa дecтинaция. Тoвa e

нa туpиcти: дeгуcтaциoннa зaлa, eнoтeкa, pecтopaнт, бapбeкю,

включeнo във втopoтo нaпpaвлeниe: пpoиз-

хoтeл, мaгaзин зa cувeниpи, aтpaкциoни и дp.;

вoдcтвeн пpoцec. Пpoизвoдcтвeния пpoцec
във винapcкo пpeдпpиятия e cвъpзaн c

• Лoзя c пoдхoдящ copтoв cъcтaв зa пpoизвoдcтвo нa кaчecтвeни
винa oт мecтни и интpoдуциpaни copтoвe гpoздe.;

пpoизвoдcтвo нa кaчecтвeни винa (бeли,

• Cъдъpжaниe нa coбcтвeния туpиcтичecки пpoдукт: пoceщeниe

poзe, чepвeни, пeнливи, пeлин) и дecти-

нa лoзя, пoкaзвaнe нa цeлия пpoизвoдcтвeн цикъл, дeгуcтaция,

лaти (paкия, бpeнди, ликьopи и дp.). Дoкaтo

мecтнa кухня, мecтa зa пoceщeния извън винoпpoизвoдcтвeнoтo

в туpизмa пpoизвoдcтвoтo e cвъpзaнo c

пpeдпpиятиe и дp.;

увeличaвaнe нa кoличecтвoтo и кaчecтвoтo

• Винo-CПA – Винoтo e здpaвe.;

нa cтoкитe и уcлугитe, нa тepитopиятa нa

• Cвъpзвaнe c дpуги учacтници, и пpeдлaгaнe нa дpуги дeйнocти и

пpeдпpиятиeтo или извън нeгo. Тpeтoтo

уcлуги, кoитo ca извън пpeдмeтa нa дeйнocт нa пpeдпpиятиeтo:

нaпpaвлeниe e дивepcификaция нa пaзapa.

cпopтни cъбития, лoкaлни фecтивaли, дpуги видoвe туpизъм,

Зa лoзapo-винapcкoтo пpeдпpиятиe ocнoв-

пoceщeниe нa пpиpoдни и култуpнo-иcтopичecки зaбeлeжи-

нитe пaзapи ca вътpeшния и мeждунapoд-

тeлнocти и дp.;

ния. Зa вътpeшния пaзap в peaлизaциятa нa

• Peклaмa и пpoмoция нa coбcтвeния туpиcтичecки пpoдукт:

винo ce изпoлзвaт някoлкo мapкeтингoви

peклaмa в нaши и чуждecтpaнни пeчaтни и eлeктpoнни мeдии,

пoдхoдa:

paзpaбoтвaнe нa cпeциaлeн paздeл в интepнeт cтpaницaтa peклa-

• чpeз диpeктни дoгoвapяния c тъpгoвци
– мaгaзини, cупepмapкeти, pecтopaнти,
хoтeли, бapoвe и дp.;
• coбcтвeни кaнaли зa диcтpибуция;
• чpeз тъpгoвци и пocpeдници;
• нa мяcтo.

миpaщ винeният туpизъм нa двa и пoвeчe eзикa;
• Гeoгpaфcкoтo пoлoжeниe;
• Нaличиe нa дpуги видoвe туpизъм.;
• Кaчecтвo нa пpoдукциятa: въвeждaнe нa cтaндapти и кoнтpoл нa
пpoизвoдcтвoтo.;
• Уникaлнocт нa пpeдпpиятиeтo и туpиcтичecкият пpoдукт кoйтo
пpeдлaгa. – apхитeктуpa нa cгpaдитe; eкcтepиop oкoлo избaтa;

Пъpвитe тpи нaчинa зa peaлизaция ca типични зa лoзapo-винapcкoтo пpoизвoдcтвo.

• Квaлифициpaн пepcoнaл: oбучeни cпeциaлиcти в oблacттa нa

Нo пocлeдния нaчин – нa мяcтo, oзнaчaвa,

винoпpoизвoдcтвoтo и туpизмa, кoитo ca „лицe” нa фиpмaтa.;

чe чacт oт пpoдукциятa ce peaлизиpa

• Цeнoви пpeдимcтвa: включвaнe нa paзлични видoвe пaкeти и

нa тepитopиятa нa пpeдпpиятиeтo, чpeз

oтcтъпки.;

винeния туpизъм. Пpeдлaгaнe нa винeн

• Дoбpo финaнcoвo cъcтoяниe.;

туpизъм ce ocъщecтвявa cъщo нa вътpeшния

• Дoбъp мapкeтинг: пoзнaвaнe нa пaзapитe и кoнкуpeнтитe.;

и мeждунapoдния туpиcтичecки пaзapи. Зa
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• Учacтиe в клъcтepи и cдpужeниe c дpуги

кaтo пocлeдeн фaктop, нo нe и пo знaчeниe e oтличнo paзвитaтa

зaинтepecoвaни oт paзвитиeтo нa винeн

туpиcтичecки индуcтpия в цeлия кoнтинeнт, пpeдлaгaщa paзлични

туpизъм.

фopми нa туpизъм – кaктo тpaдициoннитe – мopcки и cки, тaкa и
вcички фopми нa aлтepнaтивeн туpизъм – включитeлнo и винeния.

Вcички тeзи пpeдимcтвa, зaeднo c уcлугитe
включeни в туpиcтичecкия пpoдукт вce
пoвeчe зaдълбoчaвaт, paзшиpявaт, пoпуляpизиpaт и oбoгaтявaт винeния туpизъм
в Гъpция и e възмoжнocт зa cъздaвaнeтo нa
нoви кoнкуpeнтни пpeдимcтвa.
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Зa дa ce рaзвиe уcпeшнo eдин винeн рeгиoн,
ca нeoбхoдими знaчитeлни инвecтиции,
врeмe и уcилия. Винeнaтa дecтинaция
ce рaзвивa в кoнтeкcтa нa Peгиoнaлнoтo
Paзвитиe, кoeтo зaвиcи oт кooрдинирaщaтa рoля нa пoдкрeпaтa нa държaвaтa,
туриcтичecкия ceктoр и учacтницитe във
винeния туризъм. Eднa тaкaвa cтPaтeгия би
улecнилa увeличaвaнeтo нa инвecтициитe,
пoвишeниeтo нa дoхoдитe и зaeтocттa и
във винeния, и в туриcтичecкия ceктoр в
рeгиoнa. Тoвa щe дoвeдe дo увeличeниe нa
туриcтичecкитe пoceщeния във винeнитe
рeгиoни и нивoтo нa удoвлeтвoрeниeтo,
кoeтo ce oчaквa дa пocтигнaт туриcтитe. Oт
гoлямo знaчeниe зa дecтинaциятa ca и кooрдинирaнитe дeйcтвия мeжду винaрcкитe
изби и турoпeрaтoритe, кaктo и тeхнoлoгиитe, ocигурявaщи плaтфoрмa зa рaзвитиe нa
уcтoйчив винeн туризъм.

чe кaтo цялo в Eвpoпa винeния туpизъм

10. Блог на Астрал Холидейс, www.blog.astralholidays.bg
(14.11.2015).

бeлeжи мнoгo бъpзo нapacтвaнe пpeз

11. Леванте хотел, www.levante.gr (14.11.2015).

пocлeднитe гoдини. Тoвa e ce пopaждa oт

12. Бакхус: www.bacchus.bg (15.11.2015).

Нe нa пocлeднo мяcтo тpябвa дa oтбeлeжим,

някoлкo ocнoвни пpичини: иcтopичecкoтo
нacлeдcтвo нa oтглeeждaнeтo и paз-

13. Насамнатам: www.nasamnatam.com (12.11.2015).

пpocтpaнeниeтo нa лoзapo-винapcтвoтo

14. Санторити тур: www.santorini-tour.net (14.11.2015).

c кoнцeнтpaция нa oпpeдeлeни peгиoни

15. Агроновините: www.agronovinite.com (17.11.2015).

нa Eвpoпa – Гъpция, Бългapия, Фpaн-

16. Пътеводител Гърция: www.garcia.patevoditel.bg (19.11.2015).

ция, Итaлия, Иcпaния. Oт дpугa cтpaнa,
cвpъхпpoизвoдcтвoтo нa винo в cвeтoвeн

17. Оскар хотели: www.oscar.gr (19.11.2015)

мaщaб пocтaвя пpoизвoдcтвoтo нa винa в
ocтpa кoнкуpeнция, ocoбeнo oт cтpaни кaтo
Чили, Apжeнтинa, Нoвa Зeнлaндия и дp. И
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ПИСМО ОТ С Т УДЕНТ – МЛА Д ПРЕДПРИЕМАЧ

ДО ПРЕПОДАВАТЕ Л
Валентин Шарланов, студент

Уважаема д-р Стоева,
Пиша Ви в продължение на дискусията, която предизвикахте в аудиторията по време на семинарните занятия
по дисциплината „Предприемачество„. Ще Ви разкажа
историята и развитието на две от българските изявени
ИТ компании, работещи в сферата на технологиите и
предприемачеството, както и за техните ръководители.
Смятам да не назовавам конкретните имена на фирмите,
понеже не това е важно, по-интересна е тяхната история.
Ще ги нарека „Company1” и „Company2”. Пиша Ви в качеството ми на бивш служител на „Company1” и настоящ
ръководител на „Company2„.
Ще започна с историята на моя предишен работодател,
един от основателите на компанията „Company1” и настоящ Собственик. Смело мога да заявя, че той е един
от най-успелите български предприемачи в родната ИТ
сфера – с множество успешни бизнес проекти в страната
и чужбина.
Собственикът от ранни детски години има интерес към
развитието на технологиите и компютрите. Възпитаник
е на Американския колеж в Благоевград. Именно там,
като в история от филм, през 2003 г., в приятелски кръг
в общежитието към колежа, на сладки приказки за това
как са чували, че има едно много модерно „нещо„ наречено хостинг, се заражда и идеята за бъдещата хостинг
компания „Company1”. Следва лятото и студентска бригада в САЩ. Завръщайки се в България, двадесет и две
годишният Собственик заявява, че не желае да работи
повече за „чужди хора„ и решава да превърне идеята за
„Company1” в реалност. Така, в София, през 2004 г. с помощта на няколко приятели от колежа стартира фирмения
сайт на компанията. Трудно можем да го наречем сайт,
поради това, че уеб индустрията е едва в зародиш. Това
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е само една статична html страничка с минимален набор

електронна поща, които по-късно използват за „e-mail

от услуги и информация, заимствани от тогавашните

marketing”, който по онова време е бил изключително

конкуренти на пазара.

актуален и успешен. И до ден днешен „Company1” са
известни с многото си и безплатни теми за Joomla.

Фирмата тогава няма офис. Използвали са стая от една

Броят на клиентите бързо започва да се увеличава и

квартира. Нямали са налична необходимата техника и

компанията започва да придобива популярност. Идват

първото офис-оборудване е един скромен компютър

свежи парични постъпления и време за разширяване

втора употреба, закупен с много спестявания и лишения.

на екипа на фирмата.

Именно на този компютър са работели на смени и са пишели историята на сегашния хостинг гигант „Company1”

С разрастването на фирмата започват да се увеличават

Малкият екип е нямал никакъв опит областта на хостинг

и броя на проблемите от административен характер.

услугите. Разполагали са с минимален набор от знания

Налага се да се направи регистрация в чужбина, за да

за направата на един уеб сайт, но за сметка на това са

може да компанията да отговори на изискванията и за-

изобилствали от свежи предприемачески идеи и много

конодателството на пазара в САЩ, където по това време

мечти за светлото бъдеще.

е и основната таргет група. Колкото повече клиенти се
появяват, толкова по-трудно става и тяхното обслужване

В началото, естествено, пътят е много труден и момчета-

и менажиране. Появява се необходимост от разработка

та се сблъскват с ужасно много трудности от различен

на специфичен софтуер за вътрешни нужди, който да по-

характер. Основните проблеми са били в това, че екипът

мага за правилното използване на сървърните ресурси

е съставен от българи, а международния пазар, където

и оптимизация на цялостната работа на техническите

са се опитвали да пробият, е недоверчив и безмилостен

системи. Въпросният софтуер непрекъснато се доразра-

към представители от източна Европа и слабо познатите

ботва и усъвършенства и в един момент бива оформен,

страни. Следват дълги месеци на борба за придобиване

като отличен продукт, който може да бъде използван за

на популярност. По това време социалните мрежи са

различни нужди от бранша. Точно тогава Собственика

далеч по-непознати и различни от съвременният им

заявява на екипа си, че след като този софтуер е тол-

вид познат днес. Тогава не е можело да се разчита на

кова добър, то защо да не се оформи и продава като

тях за популяризиране, както в днешно време. До по-

краен продукт и на конкурентни фирми. Така се ражда

тенциалните клиенти се е достигало по старомодния

и дъщерната компания „Company1.1”, която бързо се

начин – чрез „жив„ контакт по различните форуми и чрез

превръща в световно известен и признат продукт за

множество писма, макар и електронни.

нуждите на една хостинг компания.

Две години по-късно, през 2006 г. Собственикът и съ-

Наред с успехите, „Company1„ претърпява и огромен

мишлениците му са на ръба на отчаянието. Няма пари,

неуспех и разочарование в лицето на проекта за ди-

няма клиенти и всичко се случва ужасно тромаво. Почти

зайн и изработка на уеб сайтове към крайни клиенти

са били готови да се откажат и да зарежат изцяло тази

– „WebDesign„. В проекта са вложени много средства,

сфера на дейност, когато случайно или не, са започ-

назначени са съответните специалисти, по-голямата

нали да се появяват и първите сериозни клиенти. Те

част от които губят работата си в последствие поради

идват в резултат на блестяща идея на Собственика, за

провала на начинанието към, което няма очакваният

привличане на трафик, а именно чрез изработката на

интерес. По-амбициран от всякога, Собственика влага

безплатни теми за сайтове, съвместими с популярният

огромно количество усилия и енергия в разрастването

по това време софтуер „Mambo”, който е предшественик

на „Company1” и „Company1.1„. Следват години на бурно

на една от най-използваните платформи към днешно

развитие и непрекъснат растеж на клиентите и служите-

време – „Joomla”.

лите на фирмата. През 2008 г. компанията отваря врати

Момчетата решават да предоставят темите безплатно за
сваляне срещу събиране на лични данни като имена и

на нов офис в Пловдив, където аз самия започнах работа
в края на 2009 г.
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По времето, когато аз прохождах в компанията, тя е все

продажби като старши служител. Извървях дълъг път в

още сравнително малка на фона на сериозната конку-

продължение на четири години. Придобих голям набор

ренция на пазара. Това е и период на икономическа

от умения за хостинг индустрията (или поне си мислех

стагнация и световна криза, когато много компании

така тогава). В един момент се оказа, че въпреки отлич-

фалираха. Точно тогава, в условия на световна криза,

ните условия на труд и заплащане не мога да претърпя

„Company1” се възползва и привлича огромен брой

по-голямо развитие, а аз продължавах да искам нещо

клиенти и средства благодарение на умен ход от стра-

ново и различно. Осъзнах, че е време е да пусна мечтите

на на ръководството, а именно: при стандартна цена

си в действие.

на услугата $9.95 на месец, е предложена промоция от
$9.95 за цяла една година. Оферта нечувана за пазара

Сама се досещате, че не всичко е било цветя и рози.

по това време. Същата позната и качествена услуга, но

Постепенно се загуби личният контакт и отношението

на изключително добра цена. По същото време се въ-

на ръководител към служител, с което бяхме свикнали. В

вежда и автоматично подновяване на изтеклите услуги,

ръководството на отделите се появиха практики, които

а защо държа да отбележа тази подробност, ще опиша

не бяха добре възприети от служителите и в резултат

по-надолу.

доведоха до последователна загуба на ценни и дългогодишни кадри.

Офертата – една година на цената на месец се разпространява по всички възможни канали и резултатите не

Това не се случваше за първи път. Още през 2007 г. две го-

закъсняват. Започват да пристигат огромен брой клиенти,

дини преди моето започване на работа там – „Company1„

които се възползват от „далаверата„ и плащат безумно

по една или друга причина губи част от дългогодишните

ниската цена, а компанията пазеше техните кредитни

си кадри, които основават конкурентната „Company3”.

карти за бъдещо подновяване ( нещо, което е стандарт-

Поради пробиви в сигурността на „Company1„, бившите

на практика и в него няма нищо нередно). Точно една

им служители основали „Company3” успяват да източат

година по-късно въпросните клиенти, възползвали се от

огромна база от клиентски данни. Въпросните клиенти

„евтиното„ бяха зарадвани с автоматично подновяване на

биват примамени да се преместят при „Company3” при

пълна цена – $9.95 x 12, или с $107.40 за година с вклю-

определени изгодни условия и така новосъздадената

чена 10 % отстъпка за лоялни клиенти. И ако си мислите,

хостинг компания получава един летящ старт, който и

че това автоматично подновяване е подло и нередно,

дава огромен тласък за развитие в много кратко време.

ще Ви кажа, че няма нищо такова. Това е една съвсем
стандартна практика, утвърдена от водещите в бранша.
Точно в този момент огромният брой промоционални
клиенти донесоха огромни приходи и растеж за компанията. По-голямата част от хората имаха вече развити
проекти и не се оплакаха от факта, че парите им са вече

трудния начин от Собственика и „Company1”. Именно
след тази случка нивото на сигурност бива повишено
многократно с цел избягване на подобни ситуации в
бъдеще.

в нашите сметки. За всички, които имаха възражения,

След тази вълна на загуба на кадри и след моето послед-

измислихме различни компенсации.

вало напускане „Company1” положиха редица усилия с

Точно това е и брилянтният предприемачески подход от
страна на Собственика, който не само издърпа компанията от световната икономическа криза, ами и донесе
невиждано до този момент развитие. През цялото това
време бях свидетел на всичко това. Учих се и придобивах
опит. Израснах от служител в първо ниво на обслужване
на клиенти към служител, занимаващ се с лоялните съществуващи такива, а малко по-късно преминах в отдел
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Това е един много ценен и болезнен урок научен по

цел да се уверят, че това няма да се случи отново. Бяха
въведени строги трудови договори, които задължават
новопостъпилите служители, задържали се повече от
шест месеца да останат на работа минимум три години. В противен случай трябваше да заплатят сериозни
обезщетения в размер на три брутни работни заплати
на куп. Още помня как един от служители им събираше
пари едва ли не да се „откупи„ понеже на издържаше на
напрежението и обстановката.
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За щастие „Company1” осъзна, че тенденцията не е добра

В началото срещнахме изключително много трудности

и наред със строгите договорни мерки положи сериозни

главно от административен характер. Предизвикател-

усилия за подобряване на качеството на труд.

ство бе регистрацията ни в САЩ. Процеса бе много
тромав и изискваше ужасно много време и усилия. Веро-

По думите на мои бивши колеги са настъпили сериозни

ятно най-трудно се оказа това да започнем да приемаме

промени в ръководството и начин на работа. Компанията

кредитни карти на сайта си посредством банка в САЩ.

е започнала да предлага сериозни социалните придо-

Сама се досещате как гледат на нови бизнес собственици

бивки под формата на допълнително здравно осигурява-

от източна Европа, които искат да събират информация

не, безплатни зимни и летни почивки, ваучери за храна,

за кредитни карти на сайта си. Това бе почти мисията

офис-кът за релакс на служителите и много други.

невъзможна и най-голямото предизвикателство в пос-

Но нека да се върна и да разкажа малко повече за себе

ледвалата история на „Company2” до момента.

си и бъдещото си развитие. Паралелно бях започнал

И така сайтът и услугите бяха оформени и пуснати в

собствено начинание свързано с онлайн търговия, което

действие в рамките на няколко месеца и още през есента

ми донесе финансова независимост. Сближих се и със

на годината, в която стартирахме, се появиха и първите

сегашният ми съдружник и усетих, че назрява момента, в

клиенти. До тук прекрасно, но как да ги задържим тези

който е време да поема по собствен път. В първите месе-

клиенти и как да привлечем нови? По времето, когато

ци на 2013 г. напуснах „Company1”. В главата си, разбира

стартирахме на пазара вече имаше огромни компании

се, имах идея с какво искам да се занимавам. С какво

с почти неограничени ресурси, готови да смачкат всяка

друго, ако не с хостинг!!! Нали там са познанията ми, нали

прохождаща компанийка като нас. Още повече, че потен-

там съм натрупал опит... Това беше най-логичният за мен

циалните клиенти ( особено от САЩ ) не гледат с добро

път, по който да поема. Да не говорим, че и интересите

око на фирми извън щатите, още повече от източна

са ми именно в тази сфера.

Европа. Трябваше да намерим своето място, трябваше

Камъкът бе хвърлен. Вече не бях част от „Company1” и в
началото на 2013 г. се роди „Company2” – моята собствена хостинг компания!
До тук добре, ами сега на къде?! Оказа се, че опитът,
който имам далеч не е достатъчен поради това, че работата ми е била свързана с потока на обслужване на
нови и съществуващи клиенти, но не съм бил в „кухнята„
на компанията, където са се бъркали всички успешни

да се откроим по някакъв начин и логичното решение
дойде от само себе си. Започнахме да правим това, което
можем най-добре – да обслужваме клиентите, по начин,
който заслужват и да ги караме да се чувстват специални.
За разлика от някои конкурентни компании решихме да
не крием лицата и имената си под формата на фалшиви
снимки от Интернет и измислени псевдоними. За нас бе
важно гордо да покажем кои сме и какво можем.

и неуспешни „рецепти„ за бизнес и предприемачество.

Анализирахме допуснатите според нас грешки в работа-

Тепърва се запознавах с това как точно се случват нещата.

та на „Company1” и решихме да дадем на хората услугата,

За мое щастие мълвата за „Company2” се разнесе бързо

която искат, на цената, която са готови да заплатят.

из ИТ средите на родния град и към нас се присъединиха,
част от тези, които също вече бяха напуснали „Company1”.

Самият аз си бях взел съответните поуки в пропуските

Последва вълна от още напуснали, за да се преместят

на ръководството към служителите и от самото начало

конкретно при нас, поради, което и до ден днешен съм

до ден днешен се стремя да направя „Company2„ едно

недолюбван от бившите си работодатели, но в бизнеса

по-добро и специално място за всички мои служители

това често се случва. Нормално е конкурентната среда

и нашите клиенти.

да роди такива като нас.
Вече имахме желаният продукт, отлично качество на
И така, обединих се с млад и амбициозен екип, с много

обслужване, но нямаше достатъчно хора, които да са

идеи, знания и разбира се много мечти.

чували за нас и да ни оценят. Насочихме всички усилия

67

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Наука и Бизнес 04/2015

в познатите към днешни дни технологии, силата на со-

фирми в бранша, което ще доведе до неминуемо раз-

циалните мрежи и очаквано резултатите не закъсняха.

растване и необходимост от нови кадри.

Започнаха да пристигат все повече и повече клиенти и
постепенно си изградихме отлична репутация сред кон-

С цената на много труд и безсънни нощи постигнахме

куренцията. Все пак, процесът се оказа доста тромав и

много и положихме една добра основа, която тепърва ще

нещата се развиваха значително по-бавно от очакваното.

се развива. Тепърва имаме много свежи идеи и начинания,

Реших, че е време да обособим по-специфична таргет

на които няма да спирам за сега, но се надявам скоро да

група, а именно тази на програмисти и разработчици

имам възможност отново да Ви да разкажа за тях.

на приложения. Вложихме усилия в популяризацията в
тази ниша и пожънахме така желаните успехи, които бяха
ценни в дадения момент, но далеч от достатъчните. Точно тогава ми хрумна една интересна идея. Хората имат
нужда от хостинг, но не обичат да плащат всяка година
за подновяването му и често се местят при конкурентна
фирма, за по-ниска стартова цена. Предложихме абонаменти без подновяване на определена първоначална
цена. Плащаш веднъж и това е, после ползваш услугата
ни колкото време ти е необходимо, докато желаеш. Разбира се въведохме съответните условия, за да се случи
това, все пак никой не може да ни ползва вечно, като
благотворително дружество. Нали след време пак ще
имаме нужда от приходи. Няма да се впускам в подробности, понеже темата е доста обширна в специфична.
Това, което искам да спомена е, че именно този ход ни
даде възможност за нови приходи и възможност за
инвестиции за последващо развитие.
От тук нататък започнахме да мислим какво още да направим, как да станем по-добре познати и как да дойдат
още клиенти... Решението дойде съвсем естествено – популярност на гърба на други компании, които вече имат
необходимите ресурси и развитие. Започнахме да предлагаме услугите си в комбинация или като част от други
популярни продукти. Сключихме ценни за нас ключови
партньорства и така постепенно, постепенно колелото
се завъртя. Дойде моментът, в който се почувствахме готови да станем част от набиращия популярност афилиейт
маркетинг. Това бе едно от най-правилните решения и
доведе до многократно нарастване на обема от клиенти.
Още в първото тримесечие на 2016 г. клиентската ни
база нараства почти двойно. Последваха още и още
партньорства и още и още клиенти.
Към момента сме в процес на изграждане на дълготрайни партньорски отношения с някои от най-големите
68

С уважение:
Валентин Шарланов
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НОВИНИ И СЪБИТИЯ
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ЮЛИ 2015
Тази година конкурсът „Млад икономист“
бе под надслов „Гласът на младите за
силна икономика” на тема „Корпоративна
социална отговорност – европейски и
национални практики“. Наши студенти
представиха достойно ЕВУИМ пред
академичната общност. Председателят
на Студентския съвет на ЕВУИМ, Диана
Петкова, заслужи почетна грамота за
участието си.

ОКТОМВРИ 2015
В Европейското висше училище по
икономика и мениджмънт се проведе
презентация на фирма RhodesNow of
Excel Services International. На нея бяха
представени възможностите пред студентите за летни платени стажове от типа
Work&Travel.

НОЕМВРИ 2015
В Европейското висше училище по
икономика и мениджмънт се проведе
презентация на консултантската фирма
за подбор на персонал JobTrust Career.
Критериите за подбор се основават винаги на високи стандарти и зависят от изискванията на работодателите. JobTrust
Career прави предварителен подбор на
персонала за всеки сектор по уникален
и най-ефективен метод, за да се осигурят
възможно най-добрите кандидати.
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ДЕКЕМВРИ 2015
ЕВУИМ проведе проучване на тема образование и кариера, trendence Graduate
Barometer 2016 сред своите студенти.
На основа на техните отговори, ЕВУИМ
изгражда статистически профил, чрез
който съветва бъдещите работодатели
и университети относно интересите и
желанията на новото поколение.

ДЕКЕМВРИ 2015
През декември 2015 професор Бруно
Серджи от университета в Месина - Италия беше на официално посещение в
България по покана на ЕВУИМ и на Съюза
на икономистите. Проф. Серджи проведе
преговори за академично сътрудничество между ЕВУИМ и Университета в
Месина и изнесе две публични лекции
за студентите на висшето училище в
кампусите в Пловдив и София.

ДЕКЕМВРИ 2015
С гордост съобщаваме, че Академичната общност на ЕВУИМ продължава да
се развива с убедителен устрем! След
проведен конкурс и решение на научно жури, Академичният съвет на ЕВУИМ
избра д-р Жан Виденов да заеме академичната длъжност доцент по професионално направление 3.7. Администрация
и управление. Пожелаваме на доц. д-р
Виденов вдъхновение и професионални
успехи!
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СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ
с най-ниския фиксиран лихвен
процент в България

Със специалното предложение на Societe Generale Експресбанк за студенти на Европейското висше училище по икономика
и мениджмънт в РЕДОВНА и ЗАДОЧНА форма на обучение получавате най-ниския фиксиран лихвен процент за студентски
кредит в България!
• до 15 000 лв. за плащане на семестриални такси и разходи по избор на студента;
• 7,99% в лева – фиксиран лихвен процент за целия период на кредита;
• срок на изплащане на кредита – до 4 години частичен гратисен период и до 4 години изплащане на равни месечни вноски;
• за всички форми и степени на обучение на ЕВУИМ;
• застраховка живот за целия период на кредита;
• средствата се усвояват наведнъж;
• бърза и лесна процедура за кандидатстване: минимален брой документи (Уверение от ЕВУИМ и лична карта); срок за
отпускане на кредита по условията на банката – 3 работни дни;
• индивидуално обслужване на студентите на ЕВУИМ в 150 офиса в цялата страна.
сем.

регулярно

отстъпка

дължима сума

спестявате

2

2040,00 лв.

5%

1857,25 лв.

97,75 лв.

4

4080,00 лв.

10%

3595,50 лв.

399,50 лв.

6

6120,00 лв.

15%

5129,75 лв.

905,25 лв.

8

8160,00 лв.

20%

6528,00 лв.

1632,00 лв.

И ОЩЕ:
• безплатна разплащателна сметка;
• безплатна дебитна карта – MasterCardPayPass;
• безплатно Телефонно банкиране – Bank on
Phone;
• безплатно Интернет банкиране – BankOnWeb.

За НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ в рамките на кандидатстудентска кампания 2015, при плащане на годишна такса за обучение,
имате възможност да се възползвате от 5, 10, 15 или 20% ОТСТЪПКА от сумата и преференциални семестриални такси.
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