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Уважаеми колеги,
Представяме на Вашето внимание петия 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 Мениджмънта, Предприемачеството, Статистиката, Маркетинга, Организационната култура, Икономическата
политика на студенти от специалностите 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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КАЗУСЪТ „КОНЦЕСИОНИРАНЕ
И ПАРЛАМЕНТАРЕН
ЛОБИЗЪМ”
Разработка на екип студенти и докторанти
Ръководител: проф. дфн Кръстьо Петков
Консултанти: доц. д-р Ивка Цакова, д-р Александър Трифонов, Радослав Смилков

На първото заседание на НС народните представители
полагат следната клетва: „Заклевам се в името на
Република България да спазвам Конституцията
и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа”
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С ТРАТЕГИЯ ЗА ГРА Ж ДАНСКИ И
ЕКСПЕРТЕН НАТИСК В ЗАЩИТА НА
ОБЩЕС ТВЕНИЯ ИНТЕРЕС
Цел на стратегията: Да противодейства на прокарва-

съпътства дебата и гласуването по предложения от

нето на групови и корпоративни интереси при промени

правителството проектозакон за концесиите.

в законодателството чрез нерегламентиран лобизъм.
Кратка обосновка: Случаите на нерегламентиран лоби-

Фази в развитието на казуса „Концесиониране и
парламентарен лобизъм”:

зъм са обичайно явление в политическия живот, но през

1. Първа фаза: подготовка на концепция, мотиви и

последните години те зачестиха, особено при законо-

вариант на новия Закон за концесиите. Тук се включ-

вата регламентация на банковия сектор, инвестициите,

ват следните действия на държавните институции и

концесионните сделки, бюджетните приходи и разходи

правителството през втората половина на 2015 г.:

(виж определенията за „лобизъм” и „нерегламентиран

—— възлагане изготвянето на policy proposal

лобизъм” в края на статията).

(draft) на приближена до правителството
адвокатска фирма; част от нейните експерти

Настоящата стратегия е провокирана от особено обез-

обаче се намират в ситуация на конфликт на

покоителната ситуация в България, която се създаде

интереси във връзка с регулираната материя;

през първата половина на 2016 г. при подготовката

—— създаване на междуведомствена комисия

на нов Закон за концесиите. Появи се опасност от

за работа по проектозакона;

използване на методите на нерегламентиран лобизъм,

—— на този етап подготвените проекти не са

ощетяващ обществения интерес в законодателното ре-

достъпни за обществено обсъждане с изклю-

гулиране на две важни сфери – на концесионирането и

чение на целенасочено подбрани организа-

на публично-частното партньорство.

ции като АИКБ. Подготовката на проектозакона

Другото основание за разработването на стратегията
е заявеното намерение на вносителите да денонсират
Закона за ПЧП и да го инкорпорират в силно редуциран
вид в нов Закон за концесиите – без адекватно публично
обсъждане и солидна финансово-икономическа обосновка.

и съпровождащите го документи се осъществява форсирано, без публична информация за
медиите и обществото.
2. Втора фаза: публикуване на мотивите и проектозакона за публично обсъждане: май 2016 г. Вносителите
правят опит обявеното на сайта на МС обсъждане на
документите да мине по т.нар. съкратена процедура,

Като израз на гражданско застъпничество (grassroots

с извънредно къс срок за изпращане на независими

advocacy) и съпротива срещу подобни законодателни

експертни мнения.

промени беше създадена Група за граждански и експертен натиск (Координатор проф. Кръстьо Петков,

3. Трета фаза: оформяне на правителствено решение
и внасяне на проектозакона в парламента.

Председател на УС на СИБ). По-нататък за краткост тя

—— В Народното събрание и неговите спе-

се назовава като „Група за натиск”).

циализирани комисии не се докладват в подробности най-аргументираните становища и

Групата разработи и оповести своя независима експер-

критични мнения. Игнорирани са позициите и

тиза на подготвения пакет документи от правителството

препоръките на Американска търговска кама-

за предстоящите законодателни промени. Тази експер-

ра, Съюз на икономистите в България, браншо-

тиза е реализирана чрез описаната по-долу технология

ви съюзи и други. Скоростното придвижване

за противодействие на политическия лобизъм, който
5
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на законопроекта се обяснява с натрупано

Извод: Краткото описание на фазите, през които пре-

закъснение и пропуснати срокове, поставени

минава проекта за нов Закон за концесиите, предлага

от ЕК за транспониране на българското зако-

достатъчно основания за хипотезата, че в случая става

нодателство в тази област. На този етап Групата

дума за НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ЛОБИЗЪМ – т.е. опити за

за натиск внася официално свое Становище по

външно корпоративно въздействие върху органи на

проектозакона.

изпълнителната и законодателната власт, с методи и

4. Четвърта фаза: обсъждания в парламентарните

средства, които не са публични, легални и легитимни.

групи.
—— Постигнат е неочакван резултат: две от комисиите на НС не подкрепят проектозакона, а
трета взима решение без да има необходимия
кворум. Тук е и първият пробив, осъществен
от Групата за натиск. В тази фаза тя получава
възможност на живо да представи своето
Становище в НС.

ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НА
ЕМПИРИЧНО ИЗС ЛЕ ДВАНЕ НА
ПАРЛАМЕНТАРНОТО ГЛАС УВАНЕ
Механизъм за противодействие на нерегламенти-

и създава междинна/конфликтна ситуация вътре в ПГ и

рания лобизъм: Технологията за обществен натиск и

при дебата в пленарна зала.

застъпничество включва следните стъпки (етапи):
1. Първа стъпка: Създаване на експертна „Група за
натиск”;

комисии са изразили отрицателно отношение към пред-

2. Втора стъпка: Изработване на алтернативно стано-

ложения проект за закон, вносителите пренебрегнаха

вище по Проектозакона за концесиите и мотивите

това обстоятелство и внесоха законопроекта на първо

към него;

четене. Това предизвиква оспорван дебат, в който се

3. Трета стъпка: Връчване на становището в МС и в
парламента. Участие на членове на групата за натиск
в парламентарните дискусии на равнище комисии;
4. Четвърта стъпка: Медийна кампания за разясняване
на алтернативното становище и оформяне на активно обществено мнение по проблема;
5. Пета стъпка: Обмен на информация с парламентарни групи и депутати, които се дистанцират от
официалния законопроект.
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Въпреки че на свои заседания две от парламентарните

ползват и аргументи от алтернативното становище на
Групата за натиск.
Резултатите от гласуването в пленарна зала са:
За

75 депутати

Против или въздържали се

65 депутати

Отсъстващи от гласуването

100 депутати!

Първи резултати, постигнати от Групата за натиск:

Извод: Данните от гласуването показват, че премина-

Насърчаване на открит дебат, при който депутатите

лият на първо четене законопроект е със съмнителна

изразяват свободно своето мнение. Това разколебава

легитимност! И още, че голяма част от народните

част от депутатите, решили да подкрепят законопроекта,

представители не подкрепят съществена част от текста
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(съдържанието) на проектозакона за концесиите – нор-

от парламентарния архив за гласуването по групи и

мативен акт със стратегическо значение за България!

поименно. За техническата и изчислителната работа са
привлечени студенти от Европейско висше училище

Слeдва нов пробив и успех за опонентите на законо-

по икономика и мениджмънт. Статистическият екип

проекта: второто четене е отложено за есенната сесия

ползва консултациите на преподаватели – социолози,

на парламента!

политолози и юристи.

Тази промяна открива възможност за приложение на

Защо е необходимо българската общественост да разбе-

нова тактика: Публичен/индивидуален натиск върху

ре кои депутати и групи по интереси вътре действат като

депутатите. Той предполага да се извадят на светло да-

нерегламентирани лобисти на корпоративни интереси

нните от персоналното гласуване в парламента по про-

и кои са застанали твърдо на позициите на обществения

екта на Закон за концесиите. За целта Групата за натиск

интерес? Съществува едно принципно изискване: всеки

разработи методология за парламентарно изследване

депутат следва да носи лична отговорност за своя вот!

и анализ, адаптиран вариант на сходни международни
проучвания на т.нар. Voting behavior.

Именно такава е и задачата на емпиричното проучване:
да създаде информационна база за конкретни комен-

Емпиричната част на изследването е осъществено от

тари на поведението на депутатите в пленарна зала и

екип за статистически анализ на първичните данни

гласуването им за Закон за концесиите. По този начин

Таблица 1: Алгоритъм на емпиричното изследване
Методи/техники за анализ

Информационна база

Очакван резултат

1. Контентанализ на парламентарния дебат

Стенограма от заседанията

Открояване на основните
позиции на групите, акцентите и ключовите аргументи

1.1. Прилага се за дебата в групите и в парламентарна зала
1.2. Целта е да се открои груповото поведение
и в този контекст индивидуалните позиции на
депутатите
2. Статистически анализ на гласуването при
първо четене /в пленарна зала/

Информация от парламентарния архив

3. Сравнителен анализ на вота

Информация от получените
таблици за гласуването по
групи и индивидуалните
отклонения

3.1. Индивидуално в азбучен ред на гласувалите
депутати

Специално се съставя поименен списък на депутатите,
които са гласували различно
от групата

3.2. Групово, в т.ч. списък на негласувалите/
отсъстващите по групи

Динамика на груповото и
индивидуалното гласуване

Отклоняващите се случаи,
в контекста на груповото
гласуване
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Против

Въздър-жали се

Гласували

Негласу-вали

По списък

75

38

27

140

100

240

41,67%

ГЕРБ

63

0

0

63

21

84

25,00%

БСПЛБ

0

25

1

26

12

38

31,58%

ДПС

0

0

1

1

29

30

96,67%

РБ

5

3

7

15

8

23

34,78%

ПФ

0

0

12

12

5

17

29,41%

БДЦНС

6

0

0

6

8

14

57,14%

АТАКА

0

9

0

9

2

11

18,18%

АБВ

0

0

5

5

6

11

54,55%

НЕЗ

1

1

1

3

9

12

75,00%

негласували

За

Общо:

Процентно

ПГ

ГЛАСУВАНЕ проведено на 08.07.2016 11:24 ч. по тема „Закон за концесиите” (първо гласуване)

Таблица 2: Данни от гласуването по парламентарни групи

може превантивно да се парират опитите за извличане

щата им численост! Aктивност, която е доста по-ниска

на партийни дивиденти, чрез превръщането на дебата в

от обичайната. Тя говори или за демотивация/колебание,

самоцелно/неаргументирано политическо говорене за

или за съзнателно използвана съпротивителна тактика

неоколониализъм, чуждестранен грабеж на българските

(например, бойкотът от ДПС).

природни и материални активи и т.н.
Като изключим монолитния вот на присъстващите в
Документалното емпирично изследване се реализира

залата депутати от ПГ ГЕРБ, при останалите групи се

по алгоритъм, който е обяснен в Таблица 1. Данните от

наблюдава значителна дисперсия, както и значителни

гласуването по парламентарни групи са представени

отклонения от общата/съгласувана позиция на съответ-

в Таблица 2.

ната партия и ПГ.

Коментар на данните от емпиричното изследване
Резултати от статистическата обработка на
данните от гласуването по групи
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• Вариантът „неучастие в гласуването” са избрали
96,67% от депутатите на ДПС, което е явно свидетелство за организирана акция;
• Значителна (над средната) пасивност се наблюдава
при депутатите от БДЦНС (57,14%);

Както се вижда от обобщените резултати (Таблица 2),

• Цели 54, 55% от депутатите от АБВ не са гласували.

делът на негласувалите депутати е цели 41.67% от об-

Което е твърде странно, като се има предвид пуб-
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лично обявената позиция на тази ПГ, че не одобрява

На какво се дължи нетипичното за управляващото

проектозакона; висок е процентът на негласувалите

мнозинство от ГЕРБ отсъствие от гласуването на 25% от

и при ПГ БСПЛБ – над 31%;

депутатите? От данните личи, че подкрепата на внесения

• Най-стегнато и дисциплинирано са гласували депутатите от ПГ ПФ, спазвайки коалиционното становище за отхвърляне на закона с вот „въздържали
се” – 12 от 12 гласували!
• ПГ РБ по традиция е разделена: само 5 депутати са
подкрепили проектозакона, докато 3-ма са били
„Против” и 7 – „Въздържали се”!
• Сред останалите групи тази на „Атака” е застъпила
единна позиция, като 9 от общо 11 депутати са били
„Против”.
Тук възникват няколко резонни въпроса:

от ПГ ГЕРБ закон всъщност е била осигурена от т.нар.
номади от БДЦНС и шепа депутати от РБ.
Резултати от поименното гласуване – Поименно
гласуване по групи
Първичните данни от архива на НС позволяват да се
повдигне завесата и се надникне в парламентарното
задкулисие. Вижда се кои депутати са се отклонили от
общата позиция на своята ПГ и каква тактика са приложили:
• регистрация и присъствие в зала, но неучастие в
гласуването; или отсъствие от залата, което също

На какво се дължат „странните” отклонения на гласуващи
депутати от предварително заявени позиции на съответната ПГ: подценяване на значението на обсъждания
законопроект; или оказан задкулисен, лобистки натиск,
вероятно на индивидуална основа?

води до неучастие в дебата и в гласуването;
• организиран бойкот – напускане на залата (цялата
ПГ на ДПС);
• подкрепа или отхвърляне на проектозакона – акт,
при който се влиза в противоречие с позицията на
съответната ПГ (Напр. Янко Янков от ДПС, който е

Втората хипотеза ни се струва по-достоверна. Особено

останал в залата и е гласувал „въздържал се”).

фрапиращ е примерът с депутати от ПГ АБВ, която и в
други ситуации е загърбвала предварителни ангажимен-

При констатираното разнообразие в използваните

ти и очаквания (например, при гласуването за външния

тактики за отклоняване на народ-ните представители

дълг и за чл. 417 от ГПК).

от общото становище на тяхната ПГ остава един открит
въпрос: Доколко девиациите са станали със знанието на

Защо втората по големина ПГ – тази на БСПЛБ изне-

ръководствата, или те изцяло са продукт на премислена

надващо показва необичайна за нея ниска активност

индивидуална позиция?

при гласуването на първо четене? Раздвояването на
гласовете при левицата е необяснимо, при положение

И двата варианта обаче сигнализират за наличието на

че в парламентарните комисии именно нейни депутати

външна, лобистка намеса при вземане на окончателното

са отстоявали категорично тезата: проектозаконът об-

решение.

служва частни корпоративни интереси и не бива да се
приема?

Резултати от поименното гласуване – Поименно
гласуване по избирателни райони

Това е следващият сигнал за възможно лобистко влияние, упражнено в краткия времеви интервал между

Тук е следващата „скрита картина”, която се разбулва

обсъжданията в комисиите и гласуването в пленарна

благодарение на статистическата обработка на първич-

зала! (Интересно е, че сред негласувалите се открояват

ната информация. Очертават се три типа поведение при

знакови фигури от ръководството на БСП, начело с ли-

гласуването:

дера на партията Корнелия Нинова; освен Нинова, при

1. Първо, непредставени райони. Такива са: Видин,

гласуването са отсъствали и други авторитетни лица от

Смолян и Силистра, чиито депутати анблок не са

групата на социалистите: Димитър Дъбов, Дора Янкова,

дали своя вот;

Стефан Данаилов, Кирил Добрев, Светла Бъчварова).
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3. Трето, силно представени райони: Стара Загора
и София-област, чиито депутати, независимо от
своята партийна принадлежност, са били активни
в гласуването.
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Приложената технология за извънпарламентарен натиск
и проучване на поведението при гласуване на депутатите има две полета за приложение:
1. Първо, методологията и методиката може да бъдат
ползвани за анализ при други законодателни казуси.

Ако направим връзка между посочените три типа пове-

Така ще се създаде система за мониторинг, при която

дение и регионалните различия в процеса/интензитета

независими експерти и представители на граждан-

на концесиониране, следва да отбележим, че:

ското общество могат да упражняват контрол върху

• избраните народни представители от първата група

работата на парламента и да информират перио-

(изоставащи региони) де факто са абдикирали от

дично избирателите за действията на народните

своите задължения към избирателите;

представители;

• на другия полюс са депутатите от третата група, кои-

2. Второ, алгоритъмът за парламентарно/докумен-

то са реагирали доста активно, съобразявайки се с

тално изследване, с приложение на методите

проблемите и нарушенията при концесионирането

„деск-анализ” и „контент анализ” може да се ползват

в своите региони;

в обучението на студенти от специалностите соци-

• част от активните депутати вероятно са изразили
съпричастност към установените практики (което
говори за скрит конфликт на интереси).

ология, политология, право, както и на граждански
активисти (при обучение за възрастни).
В този контекст осъщественият пилотен проект, със
съдействието на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, ще допринесе за трансфер на
европейски добри практики в мониторинга и контрола
на върховния и демократично избран законодателен
орган.
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чрез инструментите на политическата икономия, политическата и правната наука, мениджмънта и др.

ПОНЯТИЕ ЗА ЛОБИЗЪМ.
РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА
РЕГЛАМЕНТИРАН ОТ
НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ЛОБИЗЪМ
(доц. д-р Ивка Цакова)

Лобизмът отразява сложни взаимодействия между
бизнеса (икономиката, частните интереси), политиката
(управлението, общия, публичен интерес) и обществото (гражданското общество, гражданските интереси) в
условията на капитализъм и демокрация. Днес либералната представителна демокрация е в криза под ударите

Лобирането (Lobbying) включва комплекс от дейности

на неолибералния глобализиран капитализъм. Затова

(по комуникиране, консул-тиране и убеждаване на по-

партиите са в упадък, а лобитата – във възход. Въпросът

литици и администратори) от страна на заинтересовани

е: кои лобита?

лица и групи, изразяващи се в опити за влияние (въздействие, натиск – директно или чрез посредници) вър-

Най-печеливши от лобирането са представители на

ху вземането на управленски решения (закони, договори

едрия бизнес – те са основните клиенти на изброените

и пр. нормативни актове) на национално, регионално

по-горе лобистки услуги. Освен тези могъщи бизнес

и глобално ниво в условия на капитализъм. Повечето

лобита, има и други лобита – представители на органи-

от тези дейности се извършват от специалисти срещу

зирани бизнес интереси (профсъюзни и работодателски

солидно възнаграждение. Става дума за професионален

организации), както и така наречените „граждански

лобизъм – печеливш политико-консултантски бизнес,

лобита” – организации за защита на социално значими

предлагащ следните услуги на заинтересовани клиенти:

интереси и ценности (правозащитни, екологични и

• Поддържане на отношения с властите (Government

други, виж Geiger, 2006).

Relations; Parliamentary Relations);
• Убеждаване на политици и администратори (Political
Persuasion) за вземане на съответни решения;
• Изготвяне на становища, позиции, експертни оценки, досиета (paper work, policy papers);
• Създаване на мрежи и коалиции (Coalition Building,
Networking);
• Професионално представителство на групови
интереси (Interests Representation) – двустранни,
тристранни съвети и други;
• Постоянно наблюдение (Monitoring) на институции,
законодателство, длъжностни лица;
• Косвен лобизъм в/чрез медиите за формиране
на съответно обществено мнение (Public Opinion
Forming);
• Акции за масова подкрепа и мобилизация около
социално значими каузи (Grassroots Advocacy,
Nonprofit Lobbying);
• Организиране на специални събития кръгли маси,
конференции, изложения (Event Management).
Изброените дейности разкриват сложната и интердисциплинарна същност на лобирането. В нея се прониква

Ако лобистките дейности не са легални (в рамките на
закона), легитимни (съобразени с етични кодекси и правилници за поведение) и публични (публични регистри),
те не бива да се свързват с лобизъм. По-подходящи думи
и фрази са: конфликт на интереси, търговия с влияние,
корупция, непотизъм, кронизъм, управление в сянка.
В случая разграничаваме регламентиран (с правни и
етически норми) лобизъм от нерегламентиран лобизъм.
Нерегламентираният лобизъм нанася големи обществени вреди, защото залага на:
• т.нар. „сиви зони” (хибридни пространства) между
публично и частно, национално и европейско;
• на трудното разграничаване на лобирани и лобиращи – те често си разменят местата, оплетени с
различни мрежи. (Въпрос за дискусия: Депутатите
лобират или са лобирани? Обекти или субекти са
на лобистки натиск?);
• „вратички в закона”, „на ръба на закона”;
• медийни манипулации и гражданско невежество.
Могъщите корпоративни интереси трябва да бъдат заставени да действат в синхрон, а не в ущърб на общия
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интерес! Освен юридическо и етическо регулиране на
оплетените в общи мрежи лобита/лобисти, политици
и администратори, е нужен и ценностен консенсус в
гражданско общество относно позитивите на бизнес –
лобирането (в защита на по-широки бизнес интереси,
на дребен и среден бизнес), така и на гражданското
лобиране за развитие на демокрация „отдолу”. Защото
се оказа, че демокрация и европеизация „отгоре” нямат
бъдеще.
Работни дефиниции за лобизъм, ключови думи:
• Застъпничество за някаква кауза (широк смисъл);
• Опити за влияние върху вземане на решения по
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ПРОВЕЖ ДАНЕ НА ИЗС ЛЕДВАНЕ НА

ПРОДУКТОВО-ПАЗАРНИЯ
ПРОФИЛ НА ТУРИСТИЧЕСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ

НА ПРИМЕРА НА ХЕ ЛЕНА РИЗОРТ (С ЛЪНЧЕВ БРЯГ)
Красимира Шопова, студент специалност Мениджмънт в туризма

Туристическият комплекс „Хелена Ризорт” в Слънчев бряг
предлага хотелско настаняване и допълнителни услуги.
Хотелското настаняване е организирано в:
• 153 Двойни стаи (114 с изглед към морето);
• 16 Малки апартамента;
• 13 Апартамента;
• 6 Мезонета;
• 1 Президентски апартамент;
• 1 Вице-президентски апартамент.
Двойните стаи разполагат с:
• две легла или двойно легло;
• разтегателно канапе;
• сателитна телевизия;
• климатик;
• телефон;
• сешоар;
• SOS бутон;
• минибар;
• LCD телевизор;
• сейф по заявка;
• балкон.
В тях се предлага максимално настаняване 2-ма възрастни и 1 дете (деца до 12 г.) или трима възрастни.
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Апартаментът се състои от спалня и хол разделени

В ресторантът се организират тематични вечери, които

помежду си, две легла или двойно легло, разтегателно

съчетават в себе си екзотиката и духа на чужди култури.

канапе в хола, сателитна телевизия, климатик, телефон,

Гостите на Хотел „Хелена Сандс” могат да вечерят 2 пъти

сешоар, SOS бутон, минибар, LCD телевизор, сейф по

седмично в ресторант Делфин срещу записване по

заявка, балкон. Максималното настаняване е 2-ма въз-

фиксирано меню без допълнително заплащане.

растни и две деца (деца до 12г.) или трима възрастни.
Предлага се и услуга ВИП зареждане.

В хотелския комплекс има и няколко бара. Край морето
е Кариби бара, където гостите могат да се насладят на

Мезонетът представлява апартамент на две нива. В него

музиката и шума на вълните. За тези, които предпочитат

има баня с хидромасажна вана. Състои се от спалня и

романтиката и уединението, подходящ е Бар Салон

хол с две легла или двойно легло, разтегателно канапе

Хелена Сандс. Той пленява с жива музика. Там е органи-

в хола, сателитна телевизия, климатик, телефон, сешо-

зирана и хотелската анимация предимно за големи деца.

ар, SOS бутон, минибар, LCD телевизор, сейф по заявка,

Останалите барове са:

балкон. Максималното настаняване е 2-ма възрастни и

• Лоби бар Хелена Парк;

две деца (деца до 12 г.) или трима възрастни. В него се

• Лоби бар Хелена Сандс;

предлага услугата специално спа зареждане.

• Бар „Морският Вълк” Хелена Парк- вечерни шоа и
жива музика;

Наред с хотелското настанява към продукта са включени и няколко ресторанта. Ресторант Посейдон, който

• Бар „Русалка’’ Хелена Сандс – вечерни шоа и жива
музика.

съчетава в себе си най-доброто от интернационалната
кухня е основен ресторант за гостите на хотел Хелена

Към допълнителните услуги се включава детски клуб „Пи-

Сандс, в който те могат да се насладят на богата закуска

нокио”, където аниматори развличат най-малките гости

и вечеря на шведска маса при избор на хранителен

на Хелена Ризорт в детския кът, специално оборудван с

вариант полупансион.

люлки, катерушки и малък басейн.

Всички гостите избрали за своята почивка хотел Хе-

Продуктът на туристическия комплекс включва и редица

лена Парк могат да се настаняват по програма Ultra

възможности за спорт на плажа, сред природата, или в

All Inclusive. При нея основен ресторант е Моби Дик,

спортните площадки и зали на Хелена Ризорт. Предлагат

в който се предлага богата закуска, невероятни кули-

се 2 червени тенис корта, баскетболно игрище, водна

нарни приключения за обяд и първокласна вечеря на

гимнастика, билярд, тенис на маса.

шведска маса с включени напитки по програмата Ultra
All Inclusive.

Спортният център предлага модерно фитнес оборудване, аеробика и закрит басейн. Наред с това се предлагат

В комплекса има рибен A la Carte ресторант Делфин,

и обучени инструктори по различни видове спорт.

който посреща с изкусителни дарове на морето, а готвачите могат да покажат кулинарни тайни пред очите

В цената на продукта са включени следните видове

на гостите.

спорт: фитнес, аеробика, закрит басейн, водна гимнастика, баскетбол, плажен волейбол, плажен тенис, дартс.

С неустоим аромат на подправки, дървени въглища
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и току що запалена пещ примамва ресторант Синята

Срещу допълнително заплащане може да се практикуват

лагуна. Като част от Програмата All Inclusive ресторант

и следните видове спорт:

Синята лагуна предлага разнообразно средиземномор-

• Мини голф;

ско меню за гостите на хотел Хелена Парк като допъл-

• Велосипеди под наем;

нение за тези, които обичат да обядват сред природата.

• Езда;
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Когато говорим за хотелския продукт на „Хелена
• Всякакви водни атракции;
• Скутери;
• Гмуркане;
• Воден парашутизъм.

ризорт”, трябва да разгледаме неговите елементи и
средата, в която той се създава. Нека започнем от хотелите – идеите на архитектите и собствениците намират
реализация в една комбинация от стил, удобство, уют,
комфорт и уникалност. Хотелският комплекс е едно

Към услугите на хотелско настаняване има изграден

произведение на изкуството – с над 1200 оригинални

и СПА и Уелнес център Lion’s Health and Beauty SPA,

картини и скулптури на известни наши творци, със

който е истински свят на удоволствие. На разположе-

забележителната архитектура на сградите и техния

ние на гостите на хотели Хелена са най-модерни съ-

индивидуализъм, с разнообразната паркова среда с

оръжения и СПА процедури. СПА услугите включват:

алеи, мостове и цветни градини. Големият избор от

• фитнес център;

заведения за развлечение и отдих в рамките на ком-

• басейн с джакузи;

плекса, спортните съоръжения и wellness центърът

• финландска сауна;

– всичко това придава на „RIU Хелена ризорт” собствен

• ароматна сауна;

облик и стил и оставя трайни впечатления у неговите

• парна сауна;

гости. Когато към това прибавим всекидневния стре-

• каменна сауна

меж към високото качество и стандарти на обслуж-

• и солариум – Thechnogim Turbo.

ване, присъщи на веригата RIU. Създаденият продукт
е конкурентоспособен и се отличава на българския

Наред с това се предлагат масажи, козметични про-

туристическия пазар. Категорията 5 звезди носи със

цедури, процедури за тяло и ексклузивни процедури.

себе си както престиж и възможност за привличане на

Допълнителните услуги, които предлага хотелския
комплекс са свързани с организирането на събития,
което от своя страна разширява не само продуктовия
асортимент, но и създава възможности за развитие на
различни видове туризъм.
Хотелският комплекс разполага с две конферентни
зали с максимален капацитет от 190 и 40 места, професионално оборудване, интернет стая с бърза връзка
и обширно паркинг място. Хелена Ризорт е идеално
място за бизнес срещи, конференции и семинари.
Комплексът разполага с открит и подземен паркинг.
Предлагат се преференциални и изключително изгодни цени за настаняване в комплекса и специални
отстъпки от всички конферетни услуги. В конферентните зали се предлагат следните услуги озвучаване;
ефектно осветление; мултимедиен проектор; екран;
флипчарт; климатик, а също и спомагателни услуги
като кетъринг; кафе паузи; коктейли; официални и
гала вечери; развлечения; безжичен интернет достъп
на лоби-баровете. Наред с това хотелският комплекс

по-претенциозна и платежоспособна публика, така и
много отговорности за всички, които работят в „RIU Хелена ризорт”. Въпреки това не трябва да се забравя, че
всеки хотелски продукт е уникален, защото се създава
от хора в реално време, и не съществуват два еднакви
хотела, нито еднакви хора.

ОПИСАНИЕ НА
ПРЕ ДПРИЯТИЕТО
Туристическият комплекс „Хелена Ризорт” се състои от
два 5-звездни хотела „Хелена Парк” и „Хелена Ризорт”. Той
е първия петзвезден комплекс в Слънчев бряг и найголемият по площ в курорта (55 000 кв.м). Интересен с
уникална архитектурна композиция, за която получава
и една от международните си награди. Реализираната
инвестиция – 30 млн. евро, осигурява заетост на екип
от 360 души. „RIU Хелена ризорт” е петзвезден хотелски
комплекс. Хотелите „Хелена сендс” и „Хелена парк” са част
от световноизвестната хотелиерска верига RIU.

предлага и услуги по организиране на сватби и други

„Хелена ризорт” има модерно обзаведен и луксозен

тържества.

wellness център – със закрит отопляем басейн с
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джакузи, фреш-бар, вертикален солариум; кабинети за
козметични процедури и масажи; 4 вида сауни; фитнес
и аеробик зали; стая за релаксиране. За спортуване на
открито има пет тенис-корта, игрище за стрийтбол, площадка за стрелба с лък, детска градина с басейн. Общо
в комплекса има пет басейна, като най-големият от тях
е с площ 650 кв. м. Комплексът разполага още със зала
с високоскоростен интернет, магазин за отбрани вина,
фризьорски салон, луксозен бутик и магазин за луксозна
бижутерия.

АНА ЛИЗ И
ОЦЕНКА НА
ПА ЗАРА
Основните пазарни сегменти за „Хелена Парк” са от
емитивните пазари на Германия – 31%, Русия – 19%,
Великобритания – 16%, Румъния – 14%, България – 5%,
Полша – 3%, други пазари – 14%. Емитивни пазари за
„Хелена Сандс” са Германия – 26%, Русия – 23%, Великобритания – 10%, България – 9%, Румъния – 5%, Украйна
– 4%, други пазари – 19%.
Хотелският комплекс „Хелена Ризорт” работи главно с
входящите туроператори TUI, Thomas Cook, ITS, Pegas и др.

на Зелен медал от английския туроператор Thomson
Holidays за въвеждане на системи за опазване на околната среда.
През 2012 г. хотел „Хелена Сандс” получава международната престижна награда Holiday Check, връчвана за
постигане на изключително висок рейтинг на база по-

„Хелена Ризорт” притежава Златна награда от Travelife,

ложителни коментари от гости настанени в хотела през

като комплексът получава оценка от 487 точки от 495

2011г. Комплексът е носител на наградата на Tripadvisor

възможни. Въз основа на независими международни

Exellence 2012 също формираща се въз основа на оцен-

одити може да се определи, че хотелският комплекс

ки на мненията на туристите.

интегрира напълно в своята дейност принципите на
КСО в техните икономически, социални и екологични
измерения. В резултат, на което „Хелена Ризорт” е доставчик на туристически услуги свързани с настаняване
на най-големите туристически агенции в Европа и съответно продуктът на хотелския комплекс се предлага на
милионите им клиенти от множество емитивни пазари.
Дейността на хотелския комплекс е високо ценена от
туристическите агенции и потребителите на туристически пакети. Доказателство за това се редицата
международни отличия в областта на устойчивостта и
потребителската удовлетвореност, които изследваните
хотели притежават.
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Хотелският комплекс е единствен носител в България

„Хелена Ризорт” е единственият в България хотелски
комплекс отличаван с престижната награда TUI Holly
всяка година от създаването си, като в 7 от 9-те години
на съществуването си той е и единствения хотел носител
на наградата в България. TUI Holly се връчва на 100-те
най-добри хотела измежду 10 000 от цял свят, с които
работи „ТУИ Германия”.
Ежегодно от 2004 г. досега „Хелена Ризорт” получава
отличията на „ТУИ Великобритания” / Thomson Holiday
– Златен медал на Thomson.
Други награди, които притежава комплекса са Националната награда на БАТА за Хотелски комплекс на 2004 г.,
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Първа награда на БХРА за ваканционен хотел на 2004 г.,

Отношенията със служителите се основават на нацио-

Награди за сграда на годината и ваканционен хотел на

налното и международно законодателство в областта

годината 2004 от вестник „Строителство градът”.

без полова, възрастова, етническа или религиозна дискриминация. Значителна част от заетите в комплекса са

Фактът е, че хотелският комплекс работи с основните

от региона, а за тези, които не са, са осигурени квартири.

брандове на най-големите европейски туристически

Хелена Ризорт” целогодишно внася осигуровки на голя-

агенции, което от своя страна спомага за повишаване

ма част от персонала с цел ограничаване на текучест-

качеството на туристическия продукт и придобиване

вото на работната сила и повишаване благосъстоянието

на конкурентно предимство.

на местното население. Чрез тези дейности се повишава

Хотелският комплекс е включен в Superbrands на България за 2012-2013 г., което илюстрира на практика
имиджа на организацията.

лоялността на служителите, тяхната мотивация и се
увеличава производителността им, което от своя страна
оказва положително икономическо въздействие върху
дейността на хотелския комплекс. То се изразява в реду-

Глобалната организация Superbrands е независима ин-

циране разходите за подбор и обучение на персонала,

ситуция фокусирана върху брандинга. Критериите за

поради ниското текучество и повишаване на приходите,

оценка са качество, надеждност и различие. В изданието

в резултат на повишената производителност.

се разглеждат 35 от най-силните марки на българския
пазар. „Хелена Ризорт” е единственото предприятие от
туристическия сектор отличено като супербранд.

Въпреки трудностите в отрасъла при намирането на
подходящи кадри хотелският комплекс не си позволява компромиси, когато става въпрос за качество 5

Хотелският комплекс закупува хранителни стоки от

звезди. При пряко заетите в обслужването на гостите

местни доставчици, което е в съответствие с принципите

се разчита преди всичко на мотивацията за работа и

на устойчивото туристическо развитие и оказва поло-

добрата езикова подготовка, защото контактът с госта е

жително въздействие върху икономиката в дестинация

на първо място. Залага се на млади и амбициозни хора

България.

с професионално образование, които са готови да се
докажат във всеки един момент, и се инвестира в тяхно-
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то обучение. Работата по стандартите на RIU ангажира

на продуктови пазари като wellness туризъм, конфе-

още повече при подбора на персонал. В по-голямата си

рентен туризъм, спортен туризъм, инсентив пътувания.

част гостите познават отлично веригата и качеството на

Това е визията за елиминирането на сезонния фактор

обслужване, което тя предлага, и разчитат на това, когато

в дейността. Въпреки това обаче засега хотелският

избират за своята ваканция хотел от тази верига. Затова в

комплекс остава зависим от продължаващото мащабно

„Хелена ризорт” се предлага качество, идентично на това

строителство, което до голяма степен се оказва решаващ

в останалите над 100 RIU хотела по света. Мениджърски-

фактор върху решенията и амбициите за целогодишен

ят екип също преминава през такова обучение в хотели

туристически сезон в „RIU Хелена ризорт”.

от веригата в Испания.
Инвестиция от такъв мащаб носи със себе си и много
отговорности. Благодарение на вложените средства е
постигнато високо ниво на базата и техническото оборудване. За да може гостът да се възползва от тях, ние
трябва да се предложи адекватно обслужване. Само така
се създава цялостен продукт, отговарящ на категорията
на комплекса, който да осигури добра възвръщаемост
на вложените средства. Това е непостижимо без ангажираността на целия персонал.
Условията и услугите, които се предлагат в „RIU Хелена
ризорт”, дават възможност за целогодишна експлоатация. Такива са вижданията и на управленския ни екип.
Хотелският продукт, който се създава, може да бъде успешно диверсифициран, така че да отговори на нуждите
на различни групи и типове туристи. Асортиментът от
допълнителни услуги гарантира конкурентоспособност
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БИЗНЕС ПЛАН
С разработването на мениджърската концепция и маркетинговата стратегия за хотелски комплекс „Хелена
ризорт” се цели на базата на резултати, постигнати в
предходните и прогноза за следващата година, да се
направи оценка на състоянието на продукта на хотела
и да се предложат насоки за неговото развитие в съответствие с мястото, което хотелът заема на различните
пазари, като се търсят пътища за оптимално развитие на
традиционните пазари, както и разкриване на нови пазари и някои сегменти и ниши на вече съществуващите.
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Маркетинговата стратегия включва:
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се отнася до стратегията на организацията като цяло.

• анализ на средата;

Разработени са стратегии за печалба, растеж, пазарни

• определяне на пазарните сегменти;

дялове, дивиденти. Бизнес стратегията включва всичко

• избор на целеви пазари и целеви групи клиенти;

онова, което акционерното дружество иска да постиг-

• определяне параметрите на целите;

не, за да успее. В този смисъл бизнес стратегията касае

• разработване на маркетинг микса;

клиентите, технологията, усилията на организацията

• реклама.

да мотивира персонала. Бизнес стратегията има две

Мениджърската концепция включва:
• организационна структура;

подсистеми: маркетингова стратегия – отнася се до
маркетинговия микс и операционна стратегия – включва
всички дългосрочни управленски решения.

• мисия и цели;
• комуникации;

Целите на акционерното дружество са конкретни край-

• методи и средства за контрол;

ни състояния или желани резултати, които то иска да

• планиране, организиране и мотивация на персонала.

постигне. Определянето на целите дава възможност на
служителите в дружеството да знаят към какво трябва

Вътрешната среда на дружеството обхваща влиянието

да се стремят в своята обща дейност. Най-общо целите

на променливи, които са резултат на управленски ре-

на „Хелена ризорт” се разглеждат на четири нива. Най-

шения вътре в организацията. Основните променливи в

долното равнище на целите се изразява в постигане

дружеството, които са на вниманието на ръководството

на условия, при които бизнесът може да съществува.

са: стратегия, цели, структура, задачи, технология, хора,

Второто равнище на целите се състои в това да бъдат

корпоративна култура.

създадени условия, при които бизнесът да оцелее.

Стратегията дава основното направление на развитие на
дружеството. Най-общо става въпрос за корпоративна
стратегия и бизнес стратегия. Корпоративната стратегия

Третото равнище на целите се изгражда с оглед удовлетворяване на такива важни социални образувания,
каквито са персоналът в организацията и обществото.
Четвъртото равнище на целите се отнася до предмета
на бизнес стратегията. Ето и някои от приоритетните
цели:
• въз основа на богатата материално-техническа база
хотелският комплекс да работи целогодишно;
• да се увеличи количеството и качеството на предлагания продукт;
• да се повиши качеството на трудовия живот;
• да се увеличат средствата за развитие и усъвършенстване на хората;
• да се изпреварва поведението на конкуренцията;
• да се ограничи текучеството на персонала;
• да се поддържат старите и да се установяват нови
контакти и договорни отношения;
• да се работи за утвърждаване имиджа на хотелския
комплекс.
Структурата на фирмата представлява качествена и
количествена съвкупност на елементите, качествена
и количествена определена съвкупност между елементите й, реда и подредеността между елементите в
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пространството и времето. Организационната структура

Корпоративната култура е процесът на развитие на

на „Хелена Ризорт” е йерархична – има хоризонтално

интелектуалните и морални качества на хората чрез

разделение на труда, т.е. възлагане на работа на специа-

обучение и подготовка.

листи с характерна особеност на разделението на труда.
Взаимната свързаност между факторите на външната
Разделението на труда в дружеството е свързано и с

среда води до верижната реакция, която настъпва при

формулирането и диференцирането на задачи. Задачата

действието на един фактор. Сложността на външната

представлява предписана работа, серия от работи или

среда се изразява посредством броя на факторите,

част от работа, която трябва да бъде изпълнена с пред-

на които дружеството непременно трябва да реагира.

варително установени способи и в определен ред, т.е.

Подвижността на външната среда е скоростта, с която

по определена технология. От техническа гледна точка

стават промените в нея. Неопределеността на външната

задачите се предписват на длъжността и се изпълняват

среда е функция от количеството информация, която е

от този, който я заема. Във връзка с това на длъжността

получена и от нейната достоверност по отношение на

се делегират права за изпълнението на всяка задача.

един фактор от средата.

Технологията най-общо може да бъде представена като

Настоящата работа представя луксозния 5-звезден хо-

начин за преобразуване на изходните материали – хора,

телски комплекс „Хелена Ризорт” в курортния комплекс

информация, суровини, за получаване на желаната про-

„Слънчев бряг”. Несъмнено туристическият продукт,

дукция или услуги. Според изискванията на дружеството

който предлага този тип хотелски комплекс се налага

технологията представлява определена съвкупност и

бързо на пазара, тъй като съществува пазарна ниша, т.е.

сведения за последователността и способите на изпъл-

липсва висококатегориен, изискан и луксозен хотелски

нение на отделните етапи, задачи, дейности и операции

комплекс за високоплатежоспособни гости. Компле-

при целенасочената обработка на даден предмет. С тази

ксът притежава конкурентните характеристики, които

цел дружеството е отпечатало различни брошури: на-

привличат платежоспособни туристи от вътрешния и

пример – в помощ на администраторите е отпечатана

международните пазари:

брошурата „Технология на попълване на документите

• удобно местонахождение;

за настаняване на гости”, в помощ на сервитьорите в

• привлекателни ценови пакети;

ресторантската част – „Технология на подреждане на

• максимално ефективно оборудвани хотелски стаи;

шведската маса”, „Технология на обслужване на гостите

• широка гама от допълнителни услуги;

на свободна консумация”, „Технология на обслужване

• модерни СПА и уелнес съоръжения;

при бизнес-закуски, обеди и вечери”.

• заведения за развлечения и спорт.

Ръководителите постигат целите на дружеството чрез

Тези силни страни на хотелски комплекс „Хелена Ризорт”,

други хора. Хората са централният фактор, независимо

съчетани с висококачествено обслужване и оптималния

от модела на управление. В този смисъл персоналът в

уют и комфорт, правят неговия туристически продукт

хотелски комплекс „Хелена Ризорт” се оценява по:

изключително оригинален и атрактивен за пазарния

• способности;

сегмент, за който е предназначен.

• предразположеност (надареност);
• потребности;
• очаквания;
• възприятие;
• нагласа;
• ценности;
• работа в екип;
• лидерство.
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Изследването е проведено с използване на информация от
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20 ПЪТИ „НЕ”
ПО ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА
Групова разработка на студенти от курса по „Предприемачество” – летен семестър на уч. 2015 – 2016 г.

Специална благодарност на Светлана Дафова,
която ми помогна да подберем и подредим тази
статия. Благодаря и на останалите колеги от курса по „Предприемачество”, които най-активно
участваха в съставянето на тези 20 НЕ правила за
успех: Сълзица Михайлова, Ивелин Янчев, Атанас
Димитров, Таня Налбантова, Минка Панайотова,
Мариян Писков, Октай Мюмюн и гл. ас. д-р Мария
Стоева.
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1. НЕ ВЛИЗАЙ В КОНФЛИКТИ
Конфликтните хора и ситуации не водят до нищо ползотворно. Единственото, което може да си навлечете е
стрес, гняв, сърцебиене и загуба на време.

2. НЕ БЪДИ НЕГАТИВЕН
Ако гледате внимателно цифрите, всичко е против нас,
но никога няма да пробвате, ако не успеете. Уморени
сме от криза и негативизъм. Хората трябва да мислят
по-положително. Това не означава, че на всяка цена
трябва да влезете в отбора на „лудите” оптимисти, които
безпомощно не спират да се усмихват на всеки провал.

3. НЕ МРЪНКАЙ
Никой не обича „мрънковците”. Изразявате своето
мнение отчетливо и ясно, позволявайте си да сте емоционални и отстоявайте позицията си – не е нужно да
сте „удобни”. От мрънкане само ще Ви заболи главата –
елементарно!

4. НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙ МНЕНИЕТО НА ОКОЛНИТЕ
Не трябва да пренебрегвате мнението на околните, но
не се водете и от него. Извличайте всичко, което ще Ви
е от полза за да развиете, изградите и осъществите нови
идеи и цели. Не забравяйте, че това са потребителите.

5. НЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАЙ ОТ УДОВОЛСТВИЯ
Удоволствието определено Ви дава повече от колкото
си мислите. Шоколад, любов, танци... правете всичко,
което Ви носи удовлетворение и наслада! Това ще Ви
накара да се чувствате в хармония със себе си. А когато
сте в това състояние създавате по-добри идеи.
22
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6. НЕ БЪДИ В ЛОША КОМПАНИЯ
Не бъдете в неподходяща компания! Винаги ще има
липса на съвместимост в редица аспекти. Търсете своята среда. Тя е част от креативните мисли, творчество и
развитието на новите Ви проекти.

7. НЕ КОНТАКТУВАЙ С „ПРОСТАЦИ”
Не са Ви нужни деградирали хора. Нищо няма да научите... пък и те няма начин да Ви разберат. Загубена кауза
и невъзвръщаем ресурс.

8. НЕ ПРОПИЛЯВАЙ ВРЕМЕТО СИ
Няма начин да се обогатите или да „правите” пари, ако
продължавате да лежите и гледате тавана. Излизайте,
споделяйте, контактувайте и се информирайте – така
се пораждат иновативните идеи! Бъдете в центъра на
събитията и управлявайте времето си правилно. Градете
и надграждайте своите мисли и проекти!

9. НЕ ТЪРСИ СЪЧУВСТВИЕ
Не търсете съчувствие у околните за загубите и неуспехите – това единствено ще Ви направи по-слаби и ще
накърни самочувствието. Не подценявайте възможностите си и собствено си „АЗ”!

10. НЕ СЕ ОТЧАЙВАЙ – НИКОГА
Всеки провал и падение е важна част по пътя към успеха.
Няма място и време за отчаяние. Светът се развива с
всеки ден. Това е онзи от уроците, който сме научили
в ранното си детство – при прохождането. Нека не го
забравяме: ставаме и продължаваме!
23
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11. НЕ БЪДИ СТРАХЛИВЕЦ
Страхът единствено може да Ви попречи да се изявите
и разубедите. Имайте вяра в себе си. Бъдете смели и
рискувайте. Понякога и най-абсурдната идея може да е
гениална. Не потъвайте в собствените си страхове

12. НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ ОТ МЕЧТИТЕ
Не преставайте да мечтаете! В една от мечтите Ви може
да се крие някоя нова „революция”. Следвайте ги и ги
превръщайте в реалност! И не забравяйте: „Човек е
толкова голям,колкото са големи мечтите му!”

13. НЕ ВСИЧКО Е ПАРИ
Няма как и без тях, но нека това не е водещата цел.
Постарайте се да бъдете креативни с новаторско мислене, ако има смисъл и нужда от вашата идея, парите
ще дойдат при вас. Постоянните мисли за печалба може
да Ви отклонят от по-важните елементи. Дайте на света
частица от себе си!

14. НЕ БЪДИ ЕГОЦЕНТРИК
Не сти единствени. Едно от водещото правило за успех
е умението да работите и изберете правилният екип. Добрият и подкрепящ колектив може да реализира и найсмелите Ви идеи. Оценявайте качествата и на другите!

15. НЕ ИМИТИРАЙ
Подобрявайте или създавайте нови услуги, продукти,
проекти! Достатъчно имитатори има около нас. Изненадайте себе си и потребителите с нещо ценно и реалистично. Не спирайте да развивате и усъвършенствате
собствените си умения и качества! Предприемачеството
не е нова мода, то е предизвикателство и призвание!
24
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16. НЕ ПРАВИ КОМПРОМИСИ СЪС СЕБЕ СИ
Не забравяйте своята цена. Не се примирявайте с
малкото, когато може да имате всичко! Не отстъпвайте
принципите си, за да се впишете в общото!

17. НЕ ЖИВЕЙ В МИНАЛОТО
Не позволявайте минали действия и събития да ръководят живота Ви. Единственото, което трябва да има
значение се изразява в сегашно и бъдеще време.

18. НЕ СЕ ПОДЦЕНЯВАЙ/НАДЦЕНЯВАЙ
Реалната самооценка на един човек е важно качество за
да бъдем успешни. Ако съумеете да постигнете целите
си, когато сте на върха не се самозабравяйте! Лесно се
пада!

19. НЕ ОСТАВЯЙ БЕЗ ПЛАН (ИЛИ ПЛАН Б)
Планирането изгражда полезен навик. Това умение е
важно, за да можете да реагирате във всяка ситуация.

20. НЕ ОСТАВЯЙ ДНЕС ЗА УТРЕ
Времето на всеки човек е ограничено и не трябва да
губим и минута .Не отлагайте! Гаранция за утре, никой
няма. Бъди днес! Живей днес, защото утре може и да не
съществува.

„С благодарности, че ми дадохте възможността
да участвам в проекта Ви, д-р Стоева. За мен
беше удоволствие и чест!”
С уважение: Светлана Дафова
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ОСНОВНИ

СТАТИСТИЧЕСКИ
МЕТОДИ,

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ

ПРОУЧВАНИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛСКОТО
ПОВЕДЕНИЕ

Таня Налбантова, специалност Финанси и счетоводство

Статистиката е математическа дисциплина, която изучава добиването на
информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата дейност включва също
планирането и организирането на събирането на данни чрез проучвания
и експерименти. Тя възниква във връзка с нуждите на емпиричната наука
и се отличава от повечето клонове на математиката по своята приложна
насоченост. Статистически методи се прилагат в широк кръг области, като
природните и обществени науки, държавното управление и бизнеса.
Една от основните подобласти на статистиката е описателната статистика, която се занимава с обобщаването на систематизирани данни. То
е от особена важност при емпиричните изследвания и описването на
резултати от експерименти. Чрез методите на статистиката данните могат
да бъдат анализирани, като се отчита случайността и несигурността на
наблюденията, и въз основа на това да се правят изводи за съдържащи
се в тях закономерности.
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„Природни и политически наблюдения

ПОТРЕБИТЕ ЛСКОТО
ПОВЕ ДЕНИЕ

върху регистрите на смъртността” („Natural

Потребителското поведение е интердисциплинарна област, която се

and Political Observations upon the Bills of

занимава с изследването кога, защо, как и къде хората купуват или не

Mortality”). Ранните приложения на ститис-

даден продукт. В нея се съчетават множество елементи от различни

тическото мислене са свързани с нуждите

сфери на психологията, социологията, социалната антропология и

на държавното управление да базират

икономиката. Изучаването на потребителското поведение се опитва

политиката си върху демографски и иконо-

да разбере процесите за вземане на решение от отделния индивид

мически данни – оттук и етимологията на

и в група. То изучава индивидуалните демографски характеристики

думата от латински: statisticum е лекционен

и поведенческите особености на хората в желанието си да разбере

курс по държавни въпроси (от stat, подобно

потребителските желания. Основна задача на проучванията на по-

на state – държава, estate – земя, владение,

требителското поведение е и установяването как влияят близките до

собственост (англ.), état (фр.) – държава, от

индивида групи като семейство, приятели и обществото като цяло.

Някои учени смятат за начало на статистиката 1663 година, когато английският
демограф Джон Граунт публикува книгата

лат. status – положение, състояние. Обхватът
на дисциплината статистика се разширява в

Изучаването на потребителското поведение е базирано върху по-

началото на 19 век, обхващайки събирането

ведението на потребителите при пазаруване, като клиентът играе

и анализа на данни като цяло. Днес статис-

три различни роли на потребител, платец и купувач.

тиката е широко използвана в държавното
управление, бизнеса, природните и общест-

Етапи в процеса на вземане на потребителско решение:

вените науки.
Математическите основи на статистиката са
положени през 17 век с разработването на
теорията на вероятностите от Блез Паскал
и Пиер дьо Ферма. Методът на най-малките квадрати е описан за пръв път от Карл
Фридрих Гаус около 1794 година. Широката
употреба на компютри в наши дни дава
възможност за масово приложение на ста-

1
2
3

Установяване на проблема
Потребителят открива коя
потребност не е задоволена
Търсене на информация /
Информационно търсене

тистически изчисления върху големи обеми
данни и довежда до появата на нови методи,

Когато потребителят вече е открил, че има проблем и някоя от

чието използване при ръчни изчисления е

потребностите му не е задоволена, то той търси информация за

трудно осъществимо.

продукти и услуги, които могат да решат този проблем. Belch and
Belch (2007) обясняват, че потребителите предприемат вътрешно
(в паметта) и външно търсене. Източниците на информация биват
лични, търговски, публични и личния опит.
Вътрешният психологически процес, който се асоциира с информационното търсене, е възприятието. То се определя като процес, при
който индивидът получава, избира, организира и интерпретира информацията, за да получи смислена картина на света. Възприятието
предопределя какво вижда потребителят (като удовлетворяване на
потребността) и какво чувства. То включва придобиване на информа-
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ция и абстракция. Абстракция е процесът, при който човекът свежда
информацията за продукта до няколко важни представи:
Оценяване на информацията / алтернативите
На този етап потребителят сравнява марките и продуктите, които са
предизвикали интерес у него. Потребителят оценява алтернативите
по функционалност и психологически облаги.
Решение за покупка
След като алтернативите са оценени, потребителят е готов да вземе
решение за покупка, но невинаги желанието води до покупка. За да
насърчи потребителя в намерението му за покупка, маркетинговата
организация може да използва разнообразни техники: възможности
за кредит, разсрочено плащане или промоции.
Оценка след покупката

психогеографски, личностни характеристики, мотивация, вярвания, ценности и чувства.
И външни влияния, когато потребителското
поведение се влияе от културата, субкултурите, етноса, семейството, социалния статус,

Тук потребителят оценява своето задоволство или недоволство от

опита в социални групи, начина на живот,

направената покупка.

пола и други фактори.

Факторите определящи потребителското поведение се определят от

Критерии за качество при изследване на

вътрешни влияния, когато поведението е повлияно от демографски,

потребителското поведение:

1
2
3
4
5
6
28

Адекватност- степента, в която статистическата
информация удовлетворява сегашни и възможни бъдещи нужди
на потребителите;
Точност- близостта на оценките до неизвестните
действителни стойности;
Навременност- периодът между критичния момент
на наблюдението и датата на предоставянето на
статистическата информация на потребителите;
Достъпност и яснота- информацията трябва да е разбираема
за потребителите и да бъде предоставена по лесен за
интерпретиране начин;
Сравнимост- статистическата информация трябва да е
сравнима във времеви и пространствени граници;
Логическа обвързаност- възможност за съчетаване на
информация от различни източници за изграждане на пълна
картина на изучаваната действителност.
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С ТАТИЧНИ С ТАТИС ТИЧЕСКИ
МЕТОДИ В ИЗС ЛЕ ДВАНЕ НА
ПОТРЕБИТЕ ЛСКОТО ПОВЕ ДЕНИЕ
ОПИСАТЕЛЕН АНАЛИЗ

средно аритметично отклонение, средно квадратично отклонение,
дисперсия и други.

Описателният анализ е описание на емпиричните разпределения в съвкупността

Формата на разпределение се определя чрез сравнение на формата

базиран на три основни характеристики.

на полигона на разпределението спрямо полигона на симетричното разпределение. Сравняването на полигона на едно емпирично

Центърът на разпределението може да бъде

разпределение с полигона на симетричното се осъществява като

както числова характеристика, така и такава,

центровете на двете разпределения съвпаднат. Формата на емпи-

която дава типичното, закономерното за да-

ричното разпределение се характеризира спрямо симетричното в

ден статистически признак. То показва къде

две посоки хоризонтално и вертикално.

е фиксирано разпределението от значения
на признака спрямо началото на измерителната скала. В статистиката центъра на
разпределение се изчислява чрез средни
величини, които са средна аритметична и
средна хармонична.

ФАКТОРЕН АНАЛИЗ
Факторният анализ позволява за всеки един от факторите да се
пресметнат факторните му стойности. Тогава те се получават като
нови латентни променливи.новите променливи могат да послужат
в последващи статистически анализи вместо първоначалните про-

Степента на разсейване е количествена

менливи. Факторните променливи са в стандартизиран вид със „z”

характеристика, която дефинира различи-

стойности, със средно нула и стандартно отклонение единица.

ето на индивидуалните значения на даден
признак от някаква характерна стойност за
съвкупността. Тази стойност обикновено е
центъра на разпределение. В статистиката
степента на разсейване се измерва подходящи показатели за разсейване размах,

Разработени са голям брой методи за извличане на факторите: метод
на главните елементи, метод на най-малките квадрати, алфа-факторинг и други. Завъртане на факторите се използва при Варимакс
(Varimax) метода (както и при Quartimax, Equamax). При други методи
факторите са наклонени, например при методите Oblimin, Promax.
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връзката между доходите на домакинствата
и разходите им за облекло на едно лице от

Този метод се използва за изследване на статистическата зависимост

домакинството или между трудовия стаж

между две величини. Тези величини могат да бъдат както управляващ

на работниците и производителността на

фактор и ефекта от него, така и два управляващи фактора. При този

труда.

вид анализ се прави разлика между функционална и статистическа
зависимост. За функционалана зависимост говорим, когато е налице

Регресионният анализ е предназначен за

еднозначно съответствие между стойностите на една величина и

решаване на общи проблеми, да определи

стойностите на друга величина. Статистическа зависимост е когато

как и в каква степен зависимата променли-

една величина расте, а друга намалява.

ва варира или се променя като функция от
измененията на независимата променлива.

Корелация се нарича статистическа зависимост, която може да

Независимата променлива е причината.

бъде по-силно или по-слабо изразена. Статистическата зависимост

Променливите, които са независими могат

се измерва с количествена оценка, която се нарича коефициент на

да бъдат много, а да се търси тяхното влия-

корелация. Тя може да се променя. Обратно пропорционалната

ние само върху една зависима. Статистикът

зависимост е много силна изразена, а право пропорционалната

определя кои променливи ще бъдат зави-

зависимост се приема за силно изразена.

сими и кои независими.

В последно време някои от изследователите на потребителското

Задачите на регресионният анализ са да се

поведение говорят за организациите потребители като „хибриден

установи дали съществува връзка между

клиент/потребител”, което не позволява реалното приложение на

независимата и зависимата променлива

корелационен анализ към организациите.

и ако има такава да се определи формата

РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ
Регресионният анализ показва причинно-следствени връзки между
повече от две променливи. Той е направление в математическата
зависимост, в което се изучават и оценяват възможните функционални зависимости между две или повече случайни величини. Като
се изследва дали съществува фунцкионална зависимост между две
зависими случайни величини и ако се открие такава да се формулира
функция, която да я описва достатъчно точно. Регресионният анализ показва взаимните отношения между променливите, например
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на връзката чрез графични и аналитични
методи. Не по-малко важна задача е да се
определи регресионният модел и да се
извърши оценка на параметрите му. Като
крайна задача параметрите на регресионните модели се проверяват чрез статистически хипотези за надеждност.
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какви влияния се наблюдават върху тези решения. Моделирането
на динамиката на тълпата се разглежда като голяма система от
физически лица- потребителите, като активна частица. Тяхното местоположение може да бъде ограничено в рамките на една територия
или да бъде хаотично обхващайки няколко територии.

МОДЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ПЪРВИЧНИ
ДАННИ: АСИМЕТРИЧЕН АЛГОРИТЪМ
Асиметричния алгоритъм дава възможност да се създаде индивидуален профил на потребителя, дефиниран в рамките на тълпата,
да се опознаят неговите личностни характеристики, да се опишат
начините за вземането на решение за покупка. Чрез този подход

АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ
(ВРЕМЕВИ) РЕДОВЕ

се създава възможност за описание структурата на доходите и раз-

Този вид анализ изследва тенденциите на

поведение, което да се доближава максимално до реалността.

развитие на дадено явление във времето,

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

неговите сезони и колебания. Моделът на
връзката между дадена променлива и времето като независима променлива.

ходите на потребителя, населеното място, нивото на заетост. Чрез
тази детайлизация се цели създаване на модел на потребителското

Всяко конкретно емпирично статистическо изучаване цели да установи статистическата закономерност, с която се проявява изучаваното

Динамичните редове са форма за предста-

масово явление . за целта се сбират, обработват, обобщават и ана-

вяне на значенията на статистическата съв-

лизират необходимите сведения за изучаваното масово явление- в

купност или на части от нея при изменение

този случай потребителското поведение. Независимо от обхвата на

на динамиката. Всеки статистически ред има

изучаваното- изчерпателно или частично, провеждането му изисква

три елемента: заглавие, основание и члено-

фазите, етапите и елементите на изучаването да бъдат точно и подроб-

ве. В заглавието е заложено съдържанието

но описани в плана и програмата за реализирането му.

на динамичните редове, а основанието
отразява възприетия подход на групиров-

Доверието в статистическите данни, чиято роля е в обективното от-

ката. Членовете са числени величини, които

разяване на действителността зависи преди всичко от адекватността,

могат да бъдат абсолютни, относителни и

надеждността и валидността на избраните измерители и методи.

средни. Най-често членовете са във вид на
абсолютни величини.

МОДЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
НА ПЪРВИЧНИ ДАННИ
БАЗИРАНИ НА ТЕОРИЯТА
ЗА ТЪЛПИТЕ
Чрез този модел освен теоретично е възможно извеждане на типичните за българите, например, характеристики. Сред
най-изявените са липса на критичен дух,
раздразнимост, лековерие. Дефинира се как
те като група вземат решение за покупка и
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ИМАТЕ ЛИ
АРГУМЕНТИ
В ЗАЩИТА НА
РЕКЛАМАТА?
Илияна Илиева, специалност Маркетинг и продажби

Понятието реклама има латински произход (reklama) и
означава „съобщава на висок глас”. Още преди нашата
ера, чрез надписи и рисунки по стените търговците
съобщавали на населението за продажбата на своите
стоки. Преминавайки през древните градове в днешен Египет, Гърция и други страни, като реклама те
използвали викането и от там произлиза и понятието.
Днес рекламата е едно от най-мощните средства в
маркетинговата стратегия на фирмите и организациите
за осъществяването на връзката между потребителя на
различните продукти и услуги и техните производители.
Целта на рекламата е да запознава и информира хората с различни видове продукти и услуги, с цел тяхното
разпространение, дистрибуция и продажба. Рекламата
е неизменен спътник на бизнеса. С течение на времето
са се оформили различни методи за въздействие върху
потребителя. В днешно време тя ни дебне от всеки ъгъл,
вестници, билбордове, телевизия, интернет, магазинната
мрежа от витрините на сладкарници и ресторанти и
много други. Рекламата е част от нашето ежедневие. Тя
е много важна част от дейността на фирмите. Без нея
те едва ли ще оцелеят дълго време на пазара. При така
нарастващата конкуренция от фирми и продукти се
изисква гъвкавост от страна на бизнеса да представи
продуктите си по най-добрия начин. Рекламата е тази,
която свързва продавач и купувач. Без нея оцеляването
на пазара в условията на свободна търговия и конкуренция е невъзможно.
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качествените продукти от фалшификации и дъмпинг на

1. Информационна функция – чрез нея фирмите

предлагани заместители. Напомня на потребителя, че е

информират потребителя за пускането на пазара

направил най-добрия избор за покупка рекламата из-

на нови продукти, изтъкват техните качества и пре-

гражда допълнителен престиж на производителя пред

димства. Разбира се възможно е и да не рекламират

деловите му партньори. Също така осигурява значителна

продукт, а самата фирма, марката като гаранция за

част от доходите на медиите.

качество на стоките или предлаганите услуги.
2. Образователна функция – служи за образоване

Икономиката започва да се разраства през XIX век, а

на обществото. Подтиква към образование, повиша-

заедно с нея и рекламата. В съвременната икономика

ване стандарта на живот. Възпитава добрите нрави и

рекламата се свързва и с броя на работните места, които

постъпки. Показва ни как и при какви обстоятелства

създава. Трудно е да се определи какъв е ефектът от

да използваме познати и непознати продукти.

рекламните разходи при формирането на тези места.

3. Мотивационна функция – чрез нея правим своя

Тя се разглежда и от гледна точка на рекламодателите.

избор за покупка. Тя е онази част, която ни мотивира

Развива лоялност към търговската марка и затруднява

да вземем решение към коя фирма да се насочим.

влизането на нови конкуренти. Сериозни критики се

Кой продукт или услуга е най-подходяща за нас?

отправят по отношение на рекламата, че води до лошо

4. Манипулационна функция – тя не винаги из-

разпределение на икономическите разходи и до моно-

ползва морални пътища за достигане до умовете

полизъм на някои стоки. Вярва се, че с увеличаването

на потребителя.

на цените на стоките търсенето трябва да спада, но в
същност с увеличаване на цените на рекламните стоки

В Нова Зеландия, Афганистан, Канада и много европей-

се увеличава и търсенето. Чрез рекламата потребите-

ски страни рекламната индустрия работи като система

лите научават за новооткрити търговски обекти, нови

за саморегулиране. Рекламодатели, рекламни агенции

продукти, намаления, изгодни предложения и така те

и медии се обединяват около спазването на стандарти,

улесняват избора си. Рекламата е най-големия източник

към които да се придържат. Основна цел на тези стан-

на информация, тя е силен фактор за налагането на про-

дарти, е да се гарантира, че във всяка реклама е заложен

зрачност на пазара и в развитието на конкуренцията,

принципа да е законна, достойна, честна и правдива.

тя съдейства за повишаване на качеството на продуктите и налагането на справедливи цени. Важно е да

В България рекламата се регулира, чрез нормативни

осъзнаваме, че рекламата е част от нашето решение за

актове и документи, така че да се намалят рисковете и

покупка. Решението не трябва да се взема спонтанно

негативите от нея. Законът за защита на потребителите

и единствено на база на рекламите. Когато проявим

забранява двете най-фрапиращи злоупотреби – заблуж-

интерес към услуга или продукт, е необходимо да съ-

даващата и непочтената реклама и въвежда стриктна

поставим офертата с други подобни в други търговски

регулация по отношение на сравнителното рекламира-

обекти или да заместим желания продукт или услуга със

не. Целта е да се защитят икономическите интереси на

сходни параметри при по изгодни условия. Рекламата е

потребителите, но и тези на лоялните търговци, които

тази, която ни информира за предлагането на пазара. Без

също биха пострадали ако в резултат на измамливата

нея потребителя би се ориентирал трудно в морето от

реклама клиентите се пренасочат към техен конкурент.

фирми предлагащи сходни продукти и услуги. В съвре-

В днешно време рекламата е много полезна и необходима. Тя информира пазара и създава потребителски
навици. Достига по най-бързия начин в предлагането
на нови продукти и услуги. Умее да задържа вниманието
върху вече наложени продукти на пазара. Организира
целеви групи на потребителското търсене. По найдобрия начин тя защитава лоялната конкуренция и

менния свят на глобализация големите корпорации все
повече си приличат, те прилагат най-новите технологии
за разработване на качествени продукти и съревнованието по между им е огромно. Рекламата е тази, която
ни информира за появата им на пазара и ние трябва да
сравним характеристиките на продуктите за да направим най-добрия избор.
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Както вече казах, как ли биха уцелели големите фирми на

американската култура и често й се отдава заслугата за

пазара ако я нямаше рекламата? Как ли биха се позицио-

„изобретяването” на съвременния имидж на Дядо Коледа

нирали зад граница ако я нямаше рекламата? Колкото

като възрастен човек с червено-бели дрехи. Макар че

повече средства влагат в рекламни кампании толкова по

компанията започва да налага този образ през 30-те в

популярни и търсени са техните продукти. Да вземем за

своите зимни рекламни кампании, той е обичан и преди

пример няколко водещи в своя бранш компании:

това. Ръководството на компанията осъзнава отрано
потенциала на рекламата, особено когато включва из-

Още първата опаковка на шоколадовия бранд Милка

ящни цветни илюстрации, направени от най-видните

през 1901 г. е лилава. Тя подхожда на марката и въплъ-

художници (сред които Норман Рокуел). За това реклами

щава емоции като мекота и нежност. „В Алпите въздухът

на напитката с такива илюстрации са публикувани в най-

е по-чист, водата е по-бистра и тревата е по-зелена. За-

големите водещи списания. Интересен факт е, че Кока

това кравите дават по-добро мляко. По-доброто мляко

Кола харчи повече пари за реклама от Microsoft и Apple

осигурява по-добър, по-нежен шоколад.” Това твърдение

взети заедно.

проправя пътя на лилавата крава на фона на Алпите и
оттогава тя дава облика на рекламата на Милка. Днес
кравата Милка се е превърнала в един от най-успешните
рекламни образи, носещ радост, жизненост и настроение. През 1995 г., когато в Бавария, по време на конкурс,
40 000 деца трябвало да нарисуват крава, едно от всеки

• Рекламният бюджет на Кока Кола за 2010 г. е 2,9
милиарда долара
• Рекламният бюджет на Microsoft за 2010 г. е 1,6 милиарда долара
• Рекламният бюджет на Apple за 2010 г. е 691 милиона
долара

три деца избрало да я оцвети в лилаво. Лилавата крава
Милка е символ на качество.

При опит от страна на Кока Кола да намалят бюджета
си за реклама с 5%, е отбелязан грандиозен спад в про-
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Кока Кола – Историята на контурната бутилка започва

дажбите. Това води до заключението, че утвърдените на

през 1915 година, когато ръководството на компанията

пазара марки трябва да използват поддържаща реклама,

отчита необходимостта от отличителна бутилка, която

за да затвърждават завоюваните позиции на пазара и да

да спре нарастващия брой имитатори. Дружеството

печелят нови клиенти. Или както е казал Хенри Форд

дава проекта на няколко от големите производители

„Да спреш да рекламираш, за да спестиш пари, е все

на стъкло, които да разработят бутилка. Така „контурна-

едно да спреш часовника си, за да спестиш време.” Не

та бутилка”, наречена още „теснополата бутилка” става

може да бъде изчислено точно колко от парите, които се

най-разпознаваемият контейнер в историята. Рекламата

изразходват за един рекламен бюджет са възвръщаеми

на Кока-Кола е оказала значително въздействие върху

или колко пъти повече се печели след дадена рекламна
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кампания в сравнение с варианта, в който тя въобще не
се провежда. Едно е ясно – успешната реклама води до

2019 г. ще изпревари така наречената „дисплей реклама”

значително увеличаване на продажбите.

или (най-грубо казано банери).

Компания „Нестле” отделя големи бюджети за реклама на

Друго проучване на PwC твърди, че интернет рекламата

своите продукти, в това число и на „Нескафе”. В световен

ще изпревари телевизионната преди 2019 г. Разбира се

план е интересна стратегията за разпространението на

според проучването темпът и на растеж ще продължи

„Нескафе” в САЩ. От представянето на продукта до 1960

да нараства но той няма да е достатъчен за да задържи

година на пазара в САЩ инстантното кафе на „Нестле” е

лидерската си позиция.

можело да бъде открито под марката „Нескафе”.
Бихме могли да дадем още много такива примери.
В днешно време мобилната реклама се развива изклю-

Важното в случая, е че рекламата е неизменна част от

чително бързо. Това е вид реклама, която се разпрос-

нашия живот. Тя е полезна и необходима за оцеляване-

транява към смартфони и мобилни телефони с интернет,

то на компаниите и ориентирането на потребителите

или други мобилни устройства. Намира се на крачка

към най-подходящия за тях продукт или услуга. Всеки

пред класическата и интернет рекламата. Важно е да

знае, че рекламата е най-лесния начин за съобщаване

знаем, че с времето приходите от мобилна реклама

на новина, събитие и др. Тя заема специфично място

в света се удвояват. В световен мащаб през 2013 г. са

в политиката на дадена фирма. Рекламата може да се

достигнали 14,6 милиарда евро, което е почти 100 %

превърне в успешна стратегия за справяне с негативни

ръст спрямо 2012 г. според данните на IAB Европа, IAB

мнения и критики, изказани в медиите. Тя намира ши-

и HIS. Най-висок ръст в пазара на мобилна реклама за

рок диапазон на приложение в управлението на една

същият този период спрямо предходната година показва

фирма. Днес рекламирането е практика, използвана с

Латинска Америка (215 %) в Северна Америка расте

най-различни цели, като чрез нея организацията може

със 122 %, а този в Европа с 90 %. Последните данни

да упражни контрол върху съдържанието, мястото и

на IAB Европа, Центърът за съвършенство за мобилна

времето на посланието, отправено към потребителите.

реклама на IAB и HIS Technology за световните приходи

Няма как да твърдим, че рекламата е 100 % информация,

от мобилна реклама сочат ръст от 92 % до 14,6 милиарда

както и че е 100 % манипулация – истината винаги е

евро през 2013 г. спрямо 7,6 милиарда евро през 2012 г.

някъде по средата.

Тези данни превръщат мобилната реклама в много
важен елемент на маркетинговите стратегии. Според
изследване на PwC обемът на мобилната реклама през

В статията са използвани данни от IAB (Internet advertising
revenue reports) проведени независимо от PricewaterhouseCoopers
(PwC): www.iab.com.
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ЕКИПИ И
РАБОТА В ЕКИП
Виктория Ганчева, специалност Бизнес администрация

През всички години на човешката история е забелязан един
изключително очевиден факт, а той е че хората са постигнали
най-значимите си успехи в своята съвместна дейност, създавайки
ефективни и продуктивни групови общности. С развитието на цивилизацията, а понастоящем във времето на бързо променящи се
технологии и динамични структури на пазара, работните задания
стават все по-cложни и вече не е по силата на един човек да се
справи с тях. От тук възниква и необходимостта от взаимодействие на повече хора за постигането на дадена обща цел.
Основната цел на разработката е да се представи същността на
екипа и видове екипи, както и вътрешногрупови процеси. Статията разглежда също така етапи в развитието на екипа, ролите в
екипа и групови норми.

36

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

ОПРЕ ДЕ ЛЕНИЕ ЗА
ЕКИП
Със сигурност най-големите си успехи групите постигат като се трансформират в по-ефикасна единица – екип, но това не може да стане
отведнъж. Всеки екип се сформира в началото като работна група,
поне що се отнася до фазите за развитие на групата. Много често
думите „група” и „екип” се използват като синоними, но разликата
между тях е от съществено значение.
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От дефиницията произтичат шест основни
елемента на екипите2:
МАЛЪК БРОЙ Екипите се състоят от двама до двадесет и пет човека. Числеността
зависи от мисията, специфичните цели, използвания подход, допълнителните умения
и взаимната отговорност. Съобразяването
с тези пет аспекта на екипа е абсолютно
необходимо при неговото формиране.
„Малък брой” е по-скоро прагматично указа-

Понятието „екип” се използва в зависимост от контекста с различен

ние. Теоретично и по-голяма група от хора

смисъл. Това вероятно се дължи отчасти на факта, че във все по-

могат да станат екип, но обикновено те се

голяма степен понятията „група” и „екип” се употребяват от някои

разчленяват на подекипи. Големите групи са

като синоними, а други – повече или по-малко ги разграничават ясно

изправени пред логични спорни въпроси

едно от друго.

– като конфронтация и по-комплексни противоречия, които пречат на интензивното

Екипът е работна група от различни специалисти, които в противовес

споделяне на гледни точки. Като резултат от

на йерархично структурираната организация на работа действат

това големите групи имат склонност да се

съвместно за изпълнението на определени задачи на база съвре-

основават на по-неясни цели, които обикно-

менни демократични представи; отличителни характеристики на

вено са изказани от йерархичните лидери,

работата в екип са: партньорско поведение, взаимно уважение на

които разглеждат екипните ценности като

квалификацията по специалността и личната интегрираност, равноп-

средство за реализиране на техните инди-

равно участие на всички сътрудници на екипа в дискусиите за ме-

видуални планове. Многобройните групи

тодите, съдържанието и целите на работата и нейното провеждане.

могат да функционират като разширени

Екипът се дефинира като малка група от хора с допълнителни умения, които са свързани пряко при постигането на
специфични общи цели, уникални резултати и организационно съвършенство чрез подход, за който се държат взаимно
отговорни.1

екипи, чието съвършенство се стимулира от
очакванията на висшия мениджмънт. Тогава,
когато се нарушат ценностите на екипната
работа, групата се връща към формална
йерархия, структура, политика и процедури.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ По необходимост екипите трябва да развиват набор
от допълнителни умения. Те могат да бъдат
групирани в три категории:

ЕКИП
ДОВЕРИЕ

—— Умения за вземане на решения в непостоянна среда. Екипите функционират в
условия, които са комплексни и динамични,

Е ДИНС ТВО

С ЪВМЕС ТНО
ДЕЙС ТВИЕ
Фигура 1. Екип в организация

—— Технически и функционални умения.

1 Джей, Р. Създайте страхотен екип. София:
ИнфоДар, 2012, стр. 54.
2 Дамянов, А. и колект. Проектни екипи. Свищов,
2007, стр. 63-6.
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с висока степен на риск и несигурност. Това

участва при формулирането й, е невярно. Реално екипите, които

налага те да притежават способности за

напълно самостоятелно развиват своите цели са изключение, фак-

идентифициране и решаване на проблеми,

тически екипите формират целите си в резултат на възможности,

които са предпоставка за иницииране на

предоставени обикновено от страна на ръководството. Участието

промени и постигане на предварително

на мениджмънта в този процес е необходимо условие и при дефи-

договорени резултати.

нирането на изискванията за организационно съвършенство. Това

—— Междуличностни умения. Комуникатив-

придава легитимност и идентичност на екипа, тъй като неговите

ността е едно от основните изисквания в

специфични цели съответстват на стратегическите приоритети на

тази категория. Договарянето на общи цели

публичните организации.4

и взаимно разбирателство е невъзможно
без ефективно общуване и конструктивни

ОБЩ ПОДХОД Екипите се нуждаят и от развитието на общ подход

конфликти в екипа. Това включва поемането

за постигане на целите. Освен социалните, той трябва да съдържа

на риск, непреднамерена критика, обек-

икономически и административни аспекти. За да отговорят на това

тивност, активно слушане, поддръжка и

предизвикателство, всеки член на екипа трябва да извърши екви-

признаване на индивидуалните постижения.

валентно количество реална работа. На практика това става чрез

Фундаментална грешка при селекцията на

преговаряне, взаимни компромиси и наличие на общи интереси. В

екипа е игнорирането на индивидуалните

основата на формирането на общ подход е постигането на съгласие

умения. Невъзможно е да се сформира екип

по отношение на спецификите на дейността. В този процес екипът се

без известен екзистенц-минимум от до-

договаря по отношение на методите на работа, разписанието, уме-

пълнителни умения, особено технически и

нията, които трябва да се развият и начините на вземане на решения.

функционални. Парадоксално е, че все още
много мениджъри изграждат екипи на база
индивидуална съвместимост или формална
позиция в организацията.

Често много екипи третират социалните аспекти на работа като
несвързани със съвършенството и резултата. В истинските екипи
всеки член има различна социална роля в зависимост от ситуацията.
Когато индивидите методологизират дадена дейност, особено в биз-

Обща грешка при селекцията на екипа е и

неса, всеки от тях има силни и слаби страни, различно образование,

прекомерното наблягане върху индивиду-

таланти и предразсъдъци, и единствено чрез взаимно разбиране как

алните умения. Счита се, че нито екип не

да се приложат тези човешки ресурси за постигане на конкретни

притежава в началото всички необходими

резултати групата може реално да развие и постигне съгласие по

умения, особено междуличностни. Екипи-

отношение на екипен подход, адекватен на целта. В основата на по-

те са средство за персонално обучение и

добни продължителни взаимодействия лежи процесът на изгражда-

развитие. Техният фокус върху съвършен-

не на съпричастност, при който екипът изследва методите на работа,

ството по естествен начин ги мотивира да

като при необходимост ги променя в зависимост от изискванията

определят пропуските в уменията и специ-

на бизнессредата. фактически това установява социален договор

фичните нужди за развитието на членовете

между членовете, който ги свързва с целта, направлява и мотивира

в екипа. С изключение на някои технически

да работят съвместно.

и функционални умения, когато съществува
известен потенциал, динамиките на екипа
развиват нови допълнителни умения.3

ВЗАИМНА ОТГОВОРНОСТ По своята същност екипната отговорност подчертава два критични аспекта на екипа – съпричастност и
доверие.

СПЕЦИФИЧНИ ОБЩИ ЦЕЛИ Екипите развиват своите насоки и съпричастност чрез
моделирането на специфични общи цели.
Предположението, че екипът не може да
„притежава” своята цел, ако ръководството

3 Илиева, С. Организационно развитие, София, 2008, стр. 78.
4
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ВИДОВЕ ЕКИПИ

низациите.

В зависимост от избора, пред който се изправят групите, както и

ИСТИНСКИ ЕКИП Това е малка група от

включените рискове и потенциала за съвършенство, разграничаваме

хора с допълнителни умения, които са свър-

следните видове екипи:5

зани пряко при постигането на специфични

РАБОТНА ГРУПА Не всяка група е екип. Членовете на групата
нямат специфични цели за съвършенство, реалистична обща цел и
резултати, които да изискват екипен подход и взаимна отговорност.
Те си взаимодействат основно за споделяне на информация, найдобри практики, перспективи и вземане на решения в процеса на

Потенциалните екипи изобилстват в орга-

общи цели и уникални резултати чрез подход, за който се държат взаимно отговорни.
Истинските екипи са основна единица за
организационно съвършенство. Детайлно
те са изследвани в изложението.

постигане на своите индивидуални цели. Разграничаването, което се

ВИСОКОСЪВЪРШЕНИ ЕКИПИ Това е

прави в групите, обикновено се основава на т.нар. контактност. При

група, която отговаря на всички условия

непосредствен контакт и възможност за пряко общуване — малка

на истинските екипи, но в допълнение

група, и невъзможността за подобно директно общуване — голяма

нейните членове са дълбоко съпричастни

група. Оптималният размер от гледна точка на ефективността е от

към устойчивото организационно развитие

пет до седем човека, тъй като в този обхват се изпитва максимална
удовлетвореност. При по-малки от посочения диапазон нараства
индивидуалната отговорност, при повече от него се увеличават
конфликтите и притесненията от изказването на лично (персонално)
становище. Работната група е организационно структурирана или
формално. Другите групи, които се формират на база междуличностни отношения имат неинституционализиран характер и се определят като неформални. Изводът, който се налага е, че ефективните
работни групи (пет – седем човека) имат потенциала да се трансформират в екип, но при наличие на редица условия – специфични цели
за съвършенство, общи цели и резултати, единен подход и екипни
ценности и норми.
ПСЕВДОЕКИП Това е всяка група, при която колективното съвършенство не е основна цел и реално не го постига. Псевдоекипите
са най-слабите от всички групи по отношение на съвършенството
и резултатите. Взаимодействията са некоординирани, целите са
нереалистични и противоречиви, а това минимизира тяхната полза.
В псевдоекипите сумата от цялото е по-малка от потенциала на
индивидуалните части.
ПОТЕНЦИАЛЕН ЕКИП Това е група, чийто фокус е върху колективното съвършенство, но все още съпричастността по отношение
на целите, резултатите и общия работен метод е на ниско ниво.

5 Netherlands Youth Institute, СПСПД ФИЦЕ-България, TRACE, София, 2010,
http://www.trace-edu.bg/wp-content/uploads/2011/02/ekip.pdf – Прегледана на
23-06-2016.
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ЕТАПИ В
РА ЗВИТИЕТО НА
ЕКИПА
Най-популярната концепция за развитието на екипа се е появила

Първо, работните групи притежават широк

още в началото на 60-те години на XX век. Тя е дело на Bruce Tuckman,

набор от потенциални резултати. Реално те

професор по психология в Университета в Охайо.7

са алтернатива на екипа в много ситуации.
На основата на емпирични изследвания, Tuckman идентифицира
Второ, ключовото развитие на съвършен-

четири различни етапа в развитието на групата, а именно: „Фор-

ството е между потенциалните и истинските

миране”, „Близка борба”, „Нормиране”, „Изпълнение”. Десет години

екипи.

по-късно, съвместно с M.A. Jensen, Tuckman добавил още един етап

Трето, пунктирната линия между истинския

– „Разпадане”.

и високосъвършения екип идентифицира

Концепцията на Tuckman е съставена за малката група, но поради

изключителната персонална съпричастност

бързата популярност, която е печелила през годините, мениджърите

като необходимо условие за високо съвър-

започнали да я използват и за обяснение на екипните процеси и

шенство.

лидерското поведение.8

Накрая, пунктирната линия, свързваща

Основната идея на тази концепция е за зрелостта на екипа – вели-

работната група и потенциалните екипи,

чина, чиито основни измерения са две:

символизира новите нива на ефективност,
следствие на избора. Под тази линия са
рисковете и разочарованията от псевдоекипите. Преодоляването на тези негативни ди-

1. Отношенията в екипа и начинът, по който участниците в екипа
се свързват помежду си.
2. Отношението на участниците в екипа към екипната задача и
прогреса на нейното изпълнение.

намики са в основата при трансформацията
от работна група в истински екип.6

Всеки етап на зрялост се нуждае от специфични лидерски действия,
с които да се ускорят процесите на зрялост. На фигурата са предста-

Според своята същност и функции екипните
образувания могат да бъдат: управленски
екип, екип подразделение, професионален
екип, целеви екип, проектен екип и пр.

вени петте етапа в развитието на екипа9.

ЕТАП „ФОРМИРАНЕ” (FORMING)
В този етап участниците в екипа са за първи път представяни един
на друг. Те разбират каква ще бъде тяхната цел и какво очаква от тях
организацията. Недоверието помежду им е високо, най-вече защото
участниците не познават ролите и възможностите на своите колеги,
както и не са сигурни какво точно се иска от тях и защо са събрани
да работят заедно.

6 Пак там, http://www.trace-edu.bg/wp-content/
uploads/2011/02/ekip.pdf – Прегледана на 03-06-2014
7 http://pages.stern.nyu.edu/~sternfin/btuckman/ –
Прегледана на 23-06-2016.
8 http://www.novavizia.com/2776.html – Прегледана на 23-06-2016.
9 http://trainings-bg.com/team-development –
Прегледана на 23-06-2016.
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Характерни за този първи етап от екипното развитие са следните
поведения: оживление от предстоящата работа, интуитивна привързаност към екипа, противоречиви нагласи спрямо общата работа,
която ги очаква.
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norming

performing

adjourning

performance impact

High performing team
Real team
Working group

Poteltial team
Pseudo team

team effectiveness
Фигура 2. Етапи в развитието на екипа

Най-често задаваните въпроси по време на този етап са: „Каква е

дите идеи, резки колебания в ентусиазма,

задачата, която трябва да изпълним?”, „Какво е това, което очаквате от

съревнование на идеи вместо договаряне

мен?”, „Какво трябва да направим?”. Отговорите на тези въпроси тряб-

на идеи, ревност, напрежение.

ва да даде ръководителят на екипа. От него се очаква да стимулира
съпричастието и стопяването на леда, да изясни нормите на екипна

Екипът, който се намира в етапа на „Близка

работа и механизма на вземане на екипните решения.

борба” изразходва енергията си в по-голяма
степен за разрешаване на емоционални

ЕТАП „БЛИЗКА БОРБА” (STORMING)

проблеми, вместо за работа по постигане
на целта. Генерира се известна враждебност,

На този етап всеки участник има някакви идеи, мнения, гледни

особено, ако различията в личните цели на

точки за най-подходящите начини за изпълнение на екипната цел.

всеки са значителни. Ключов механизъм в

Всеки търси да се изяви и да се покаже в ролята, която счита, че му е

ръководството на екипа е управлението

присъща. Различията във възприятията за целта и самовъзприятията

на конфликтите. Това, което екипът очаква

понякога са толкова силни, че провокират сблъсъци. Много хора се

от своя ръководител е да разяснява ролите

заблуждават, че на този етап споровете в екипа са на база междулич-

на участниците, кой с какво е полезен и да

ностни отношения, но всъщност това не е така. Има и разочарования,

ги насочва непрекъснато към целта чрез

когато членовете на екипа установят, че целта не е толкова лесна

ефективни комуникации за намиране на

за постигане. Най-често, това се дължи на неумението на екипа да

най-подходящото решение на възможните

взема решения и да разрешава проблем.

проблеми.

Характерни за този етап са следните поведения: съпротива спрямо
екипната задача (в т.ч. и целта), критика и опровергаване на чуж41
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ЕТАП „НОРМИРАНЕ”
(NORMING)
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В заключение може да се отбележи, че има екипи, които са създадени
отдавна, но показват ниска ефективност в своята работа. Причината
не винаги е в самите участници (хората). Те може да са били удачно

Постепенно членовете на екипа развиват

подбрани, но е пропусната възможност да се създаде вътрешна

начини за съвместна работа чрез установя-

среда за ефективна работа в екип. А вътрешната среда е съвкупност

ване на по-близки работни отношения. На

от съпричастни към целта участници, между които има достатъчно

този етап се осъзнават правилата за работа

доверие; съгласие за работата; ясни и осъзнати от хората в екипа

(нормите), уточнява се кой какво ще прави,

норми и механизми за вземане на екипни решения.

как ще го прави, защо, с кого и т.н. Това са
работните правила и норми на поведение.
Характерни за този етап са следните поведения: конструктивна критика, приемане
на чужди мнения (вместо отхвърляне),
дружелюбна атмосфера, осъзнаване на
собствената идентичност на екип, който има
специална цел и мисия за организацията,
поддържане на нормите. Усилията на екипа
на този етап са насочени към изпълнението
на целта.

ЕТАП „ИЗПЪЛНЕНИЕ”
(PERFORMING)

РОЛИ В ЕКИПА
– ВИДОВЕ И
ОПРЕ ДЕ ЛЕНИЯ
При работата в проектен екип всеки член едновременно изпълнява
две различни по своето естество, но вътрешно съвместими и непротиворечащи една на друга роли: функционална – базираща се върху
професионалните навици и практически опит, и екипна (психологическа), която се определя въз основа на личностните особености и
характеристики. Екипната роля е специфична, включваща определени социотипични и психо-емоционални компоненти10. Правилното
прилагане на екипните роли осигурява допълнителни преимущества
на екипната работа и в значителна степен повишава нейната ефек-

Екипът е навлязъл в своя зрял стадий, който

тивност. Важно е да се фиксират нужните роли и да бъде избрана

е особено важен за производителността и

подходяща роля за всеки един член на екипа. Според теорията за

ефективността му. Комуникациите, интерак-

екипните роли на Раймон Белбин (Belbin Team Roles Theory) всяка

циите и координацията стимулират произ-

организация или компания може активно да използва предимствата

водителността и ефективността. Характерни

на екипната работа, които произтичат от адекватно (съобразено с

за този етап са следните поведения: пълно

индивидуалните качества и предпочитания на конкретния сътрудник,

разбиране за важността на екипната цел;

участващ в екипа) разпределяне и баланс на екипните роли11: гене-

съпричастие към екипните норми; способ-

ратор на идеи (Plant), изследовател на ресурси (Resource investigator),

ност да се предотвратяват недоразумения и

координатор (Co-ordinator), Оформител (Shaper), Аналитик (Monitor

нарушения на нормите; силна привързаност

evaluator), Вдъхновител (Teamworker), Реализатор (Implementer),

към екипа и общата цел. Екипът на този етап

Реализатор (Implementer), Педант (Completer Finisher), Специалист

е напълно зрял да работи ефективно.

(Specialist):

ЕТАП „РАЗПАДАНЕ”
(ADJOURNING)
Екипът се разформирова. Причините са:
задачата е изпълнена, съвместната работа
е приключила. Друга причина за разпадането на екипа е оттеглянето на хората. Те
напускат екипа.
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10

Вж. по-подробно Лавренцова, цит. съч.

11

Вж. Belbin, R Meredith, Team Roles at Work, Butterwoth Heinemann, 1993.

12

Христов, Т. СИТА Мениджмънт Консулт. http://www.sitamanagement.com/
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Роля

Характеристика

Председател

Определя цели и дава основни насоки в работата на екипа. Следи екипните процеси,
развива знанията и уменията на членовете,
дава обратна връзка за изпълнението на
задачите.

Направляващ

Енергичен, динамичен и предизвикателен човек, който насочва екипните усилия в посока
на активното действие и експедитивната
работа. с визия за бъдещето, с желание за
прогрес към постигане на целите.
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ГРУПОВИ
НОРМИ
Социалната структура в организационната среда предполага обединяването на
хората в групи със специфични функции,
които съществено се различават от тези
на малките социални групи. Като феномен
на груповата динамика екипът има стратегическа роля13. Екип е малка група от хора,

Изобретява, иновира, дава оригинални и
нестандартни предложения.

която възниква/създава се по специален

Анализатор

Трезв и аналитичен човек, който преценява
„за” и „против” на една идея.

критерия и параметъра, които позволяват

Контактен
човек

Подбира чужди идеи, доразвива ги, предлага
екипния продукт на външния свят и убеждава в ползите на този продукт.

пови обединения от екипа, т.е. позволяват

Съекипник

Създава неформални връзки с колегите си в
екипа, изгражда добра атмосфера.

като група от хора, обединени за постигане

Търговец

Води преговори вътре и вън от екипа с цел
постигане на съгласие по целите, задачите,
сроковете и ресурсите.

взаимосвързано. Екипът задължително

Практик

Допринася за екипната работа чрез уменията си да състави план, да постави крайни
срокове, да изготви графици на заетостта,
да бюджетира, да прецени какви ресурси ще
са необходими за постигане на целите на
екипа.

Човек-идея

Изпълнител

Експерт

Действен, изпълнителен и лоялен човек, на
когото може да се разчита, че ще свърши
всяка една задача, с която се заеме.
С богат опит и подходящо образование или
квалификация. Уверен в себе си.

Таблица 1. Роли при екипна работа, характеристика 12

повод14. Съществуват няколко основни
да бъдат разграничени едни или други груда бъдат изведени специфичните признаци
на екипа. Екипът може да бъде дефиниран
на общата цел и действащи съгласувано и
предполага и включва четири основни
компонента – група, индивид, задача и цел
– които се намират в тясно взаимодействие и упражняват взаимно влияние. Като
основа за постигане на организационно
съвършенство с сферата на трудовите процеси15 екипът е относителна малка група от
хора16, чиято цел е съвместно изпълнение
на основни и относително продължителни
задачи, при което са солидарно отговорни
за крайните резултати.
Потребността от използване на екипи възниква поради това, че:
—— Екипът обединяват в едно група от
специалисти с допълнителни умения и
опит, които по правило превишават тези
на включените в екипа индивиди (синергитичен ефект). Тази комбинация от умения и

13 Хаджиев, К. Управление на екипи. Философия на екипния модел.
eprints.nbu.bg/1288/1/Studia_teams_2011.doc
14

Христова, Т. Екип. http://www.novavizia.com/2644.html

15

Мадъкс, Р. Как се създава екип. София, Инсико, 1992.

16 Според броя на участниците екипите се класифицират на малки (помалко от 4 човека), средни (от 5 до 9 човека) и големи (повече от 10 човека).

ноу-хау позволява на екипите да отговарят
на предизвикателствата в бизнеса като
нововъведения, качество и услуги на потребителите.
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—— При съвместното дефиниране на целите
и методите, екипите установяват общи цен-

ЗУ
РЕ

ности и норми, които поддържат решаването на проблемите и инициативите в реално
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И

изграждането на доверие и сигурност в

СЪ

хората в тях не преодолеят бариерите пред

С
РА

Истинските екипи не се развиват докато

ИЗ

те и административни аспекти на дейността.

специфични цели
общ подход

НО

измерение, което подобрява икономически-

ИНДИ

—— Екипите осигуряват уникално социално

ВИДУ
АЛ

връзки.

СТ

„паяжината” на по-широки организационни

РНО

тивно, в сравнение с индивидите, които са в

на
ив на
ект уал
кол ивид
д
ин

цели и методи на база нова информация и

ВО

работа те могат да преразгледат своите
предизвикателства много по-бързо и ефек-

ОТ

ГО

промените в бизнес средата. В процеса на

р
те еша
хни ван
е
че
ме ски, на пр
жд фу
ули нк обле
чн цио ми:
ост на
ни лни,

време. Екипите са гъвкави и адекватни на

способностите на всеки един от участниците.
—— Екипите преодоляват синдрома „групово мислене”18, който е разрушителен по
отношение на качеството на вземаните
решения. Това се обуславя от факта, че
ролите, функциите и основните насоки са
предварително договорени и възприети от
членовете на екипа.
Участниците в екипа са еднакво силно

Екипът се обвързва с няколко параметри, които са важни за неговото
функциониране:
• регламентиране на конкретна структура на екипа и на определена роля, макар и относителна в редица случаи на всеки
участник в екипа;
• обосноваване и формулиране на цели на екипа – това е формирование, което не работи под диктат;

съпричастни към постигането на обща цел.

• лидерство в екипа;

Екипна цел е „бъдещо и желано състояние,

• статусът на екипа;

което екипът иска да постигне”19. Конкретна-

• степен на сплотеност;

та величина се определя от типа и обема на

• система от норми за поведение и система за контрол;

работата, която трябва да бъде извършена.

• разнообразие от конфликти.

Освен наличието на общите цели, задачи и
проблеми за решаване, освен насочеността
към постигането на краен, и то общ, колективен по своята същност продукт, екипът
трябва да притежава и характеристики като:
динамичен вътрешен баланс на елементите, споделена отговорност на участниците,
висока степен на тяхната мотивираност и
включеност, взаимно доверие и засилена
вътрешна комуникация между членовете.

Формирането на екип се базира на основни принципи:
• сформиране на група която ще се ангажира с проектирането на
екипната организация;
• проучване на статуквото, като при налични предпоставки се
предприема разработването на проект за новата организация,
който обуславя:
—— предмет на дейност на екипа;
—— мисията и специфичните цели на екипа;
—— размерът на екипа или неговата численост;
—— професионално-квалификационен състав;
—— границите на дейност на екипа.
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Фигура 3. Философия на екипа през
призмата на Каценбах и Смит17

—— режим на работа на екипа;

промените е необходимо осъзнаване на

—— норми на поведение;

необходимостта от промените. При по-

—— система на управление;

стигане на желан тип преобразуване се

—— мястото на евентуални съвместители;

предполага осъществяване диагностика

—— система на контрол;

на текущото състояние на планиране на

• уточняване технологията на възлагане на контрол и на отчитане
изпълнението на задачите.

дейностите, иницииращи прехода към търсеното състояние. В процеса на своето развитие екипът изминава фази на осъзнаване,

Предпоставка за изграждането на успешен екип е екипната цел,

действие и стабилизиране, аналогични с

съставена от няколко елемента20:

организационните промени23.

• Какво се иска;
• Защо се иска;
• В какъв срок е нужно да се извърши работата (проектът);
• Какви са критериите и начините за оценяване на постиженията;
• Кой носи отговорност за изпълнението на целта.
Подходящо дефинираната екипна цел изпълнява три важни функции21:
1. Енергетизира, насочва и мотивира поведението на екипа – ефективният екип знае каква е неговата цел, мотивиран е и постига
видими резултати;
2. Фокусира поведението на екипа върху най-подходящата организация на работа – когато екипът е наясно с поставената цел,
той по-бързо се насочва към конкретни практически задачи и
планира и организира своите ресурси;
3. Своевременно контролира и коригира своята работа.
Целите на различните екипи в бизнес организацията често пъти са
свързани и произтичат от стратегиите на компанията, като успешна
техника за определяне на екипна цел е SMART техниката22. Приетите,
осъзнати, осмислени, разбрани (приети като общи, а оттам – и за
лични) цели от екипа водят до максимум вложени усилия.
Основна цел на екипа е улесняване протичането на организационните изменения и преобразувания. В началния етап в процеса на

17 Katzenbach, J. § Smith, D. The wisdom of teams.
Creating the high – performance organization. Harvard
Business School Press, 1993, p. 15.
18 Вж. по-подробно Janis, Irving L. (1982).
Groupthink: psychological studies of policy decisions
and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin. ISBN 0-39531704-5.
19 Христова, Т. Екип.
http://www.novavizia.com/2644.html
20 Христова, Т., Т. Христов, С. Христов. 10-те
златни правила за работа в екип. София, Сиела,
2006, с. 135.
21 Христова, Т. Екип.
http://www.novavizia.com/2644.html
22 S (Specific) – Специфична, M (Measurable) – Измерима, A (Accepted by you and/or others) – Приета от
вас и/или от околните, R (Realistic) – Реалистична, T
(Time-bound) – Ориентирана във времето.
23 При повечето типове екипни образования
се демонстрира такова съответствие, но някои
– специално проектният екип – притежават
собствена логика на развитие, обуславяща възникването на други етапи и фази.
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отговорни за резултатите, предлагат своята помощ на колегите си,
които имат трудности или изостават.
Екипната идентичност и взаимната отговорност вървят ръка за ръка.
„Нито една група не става екип, докато не се научи сама да се държи
отговорна като екип” според Джон Каценбах и Дъглас Смит. Както

КОНФОРМИЗЪМ, ГРУПОВА
ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ГРУПОВО
МИСЛЕНЕ, ГРУПОВА
СПЛОТЕНОСТ, ГРУПОВА
ДИНАМИКА

обясняват двамата автори24: „В същината си екипната отговорност

В ролята си на инициатор лидерът на екипа

тя поражда по-високо равнище на отдаденост и усилия от страна

трябва да се справи със задачата по създа-

на членовете.

ването на усещане за идентичност на екипа
– психологическото „лепило”, което държи
хората заедно. Без тази идентичност няма
да има екип.
В някои отношения новосформираните екипи страдат от липса на идентичност. По един
или друг начин отделните членове са избрани да работят по даден проект, но докато не
получат възможност да си взаимодействат,
да обсъждат обща цел или да обединят сили,
за да атакуват даден проблем.

представлява искрени обещания, които даваме на себе си и на
другите, обещания, лежащи в основата на два критични аспекта на
ефективните екипи: отдаденост и доверие”..
Втората важна причина за създаването на екипна идентичност е, че

ПООЩРЯВАНЕ НА ЕКИПНАТА
ИДЕНТИЧНОСТ
Очевидно идентичността на екипа е важна. Как обаче може да се
създава или засилва? Вероятно знаете част от отговора от собствен
опит. Въпросът за идентичността на екипа съдържа един тревожен
парадокс: разнообразието, което е източник на истинска ефективност за много екипи, може да спъва екипната идентичност. Както
пише Джефри Ползър25: „Разликите между членовете на екипа са
източници на разнообразни идеи, перспективи и умения, които
могат да подобрят способността на екипа да взема добри решения
и да върши работата си. Когато компонентите на задачата на екипа

ПОЛЗИТЕ ОТ
ИДЕНТИЧНОСТТА НА
ЕКИПА

са взаимозависими, неговите членове трябва да интегрират своите

Едно от наистина важните предизвикател-

продължава: „Всъщност самите различия, които дават на екипите

ства на управлението на екипи е задачата

потенциал за добри резултати, могат да затрудняват членовете на

група от хора, които до този момент не са

групата да работят заедно, защото понякога са източник на недора-

били свързани в работата си, да се тран-

зумения, различаващи се допускания, стереотипи, предубеденост и

сформира в екип с обща идентичност и

произтичащо от тях разцепление.”

диференцирани работни усилия.” За съжаление многообразието
може да послужи като спирачка пред социалните взаимодействия,
които помагат на членовете да интегрират работата си. Ползър

цел. Защо е важна идентичността на екипа?
По две причини. Първо, членовете на екипа

В екипа новите членове по принцип не започват да работят с пълен

се възприемат като взаимно отговорни за

капацитет, докато не опознаят колегите си и не се научат как да си

резултатите – това може би е най-важният
фактор за екипното изпълнение на работата.
Това чувство за взаимна отговорност елиминира нагласи от типа на „Аз свърших своя
дял”, които са причина за слаби резултати
на екипа. Когато хората се чувстват взаимно

24 Jon R. Katzenbach and Douglas K. Smith, “The Discipline of Teams,” Harvard
Business Review, March-April 2003, рр. 116.
25 Jeffrey Т. Polzer, „Leading Teams,” Class note N9-403-094, Boston: Harvard Business
School, 2002, рр. 17-18.
26 http://training-center.bg/wp-content/uploads/2013/02/eliat.ariansan-chovekat.
socialno.jivotno.pdf – Прегледана на 23-06-2016.
27
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взаимодействат с тях и да прилагат способностите си. Лидерът и чле-

проблеми в екипа. Колкото и парадоксално

новете могат да съкратят този непродуктивен период, като накарат

да звучи груповото мислене е отрицателна

новодошлия да се почувства „добре дошъл” и като го включат бързо

последица на достигането на висока сте-

в проектите на екипа.

пен на сплотеност в рамките на конкретен
екип. Най-често ключови характеристики на

ПРОТИВ „ГРУПОВОТО МИСЛЕНЕ”

груповото мислене, които са своеобразни

Всеки сплотен екип може да стане жертва на модел на мислене,
наречен „групово мислене”. И колкото по-сплотен е екипът, толкова
по-голям е рискът. Ървинг Джанис, психолог от Йейл (покойник) и
създател на термина, дефинира груповото мислене като начин на
мислене, който хората могат да възприемат, когато са членове на
сплотена или хомогенна група, в частност, група, чиито членове
търсят единодушие в мисленето до степен на неспособност за
обмисляне на алтернативни идеи.

индикатори за неговото установяване са
следните27:
1. Формиране на илюзия за неуязвимост
на екипа;
2. Висока степен на убеденост винаги в
правотата на екипа;
3. Подценяване на конкурентите;
4. Демонстрация на неприкосновеност на
груповото съгласие;

Факторите влияещи върху сплотеността са представени в таблицата
по-долу:

5. Илюзия за единодушие;
6. Стремеж да издигат винаги защитен
екран пред екипа.

Фактори, увеличаващи спло- Фактори, намаляващи сплотеността на екипа
теността на екипа

Коварството на груповото мислене е, че в
екипа се насажда много често успокояваща

1. Конкуренция с други екипи

1. Конкуренция между членовете на екипа

2. Съгласие относно целите

2. Разногласие относно целите

3. Висока оценка на резултатите

3. Ниска квалификация и опит

се оправдава за всяко свое действие с еди-

4. Добри взаимоотношения

4. Конфликти в екипа

нодушните решения на неговите участници.

5. Лична привлекателност

5. Стремеж към доминиране

Достига се и до такива нива, че започват да

Таблица 2. Факторите влияещи върху сплотеността на екипа
Източник: PowerPoint presentation на Доц. Д-р В.Василев

схема пред очевидни опасности, а също
така склонност да се поемат неоправдани
рискове. Нещо повече – екипът започва да

се пренебрегват етични и морални последици от вземаните решения. Безспорно
груповото мислене като вредно явление изиска подходящо неутрализиране. Най-често

Груповото мислене представлява обединяване на мисленето около

се препоръчват разнообразни техники, като

норма, за която всеки в групата мисли, че е правилната. За съжаление

в повечето случаи се предпочитат следните:

това сближаване се ръководи по-малко от обективност и повече от

• създаване на подгрупа в рамките на

социалнопсихологически натиск. Когато всички членове се иден-

екипа, която да изследва проблемната

тифицират силно с екипа, наблягат върху сходствата (като потискат

ситуация, независимо от останалите

различията) и се стремят да се съгласяват един с другиго. Това под-

участници в екипа.

помага сътрудничеството – нещо добро, но несъзнателно може да

• анализ на различни алтернативи във

ограничава критичното мислене и дебатите. Импулсът за съгласие и

връзка с вземането на всяко конкретно

единство в екипа придобива приоритет пред обективността .

решение.

26

• лидера на екипа да се въздържа да
Един от рисковете при работа в екип е, че в определени ситуации

споделя мнения, докато останалите

индивидуалните различия (което не е лошо, дори желателно)

участници изразяват своите виждания.

прерастват в обща гледна точка. Именно това състояние се нари-

• използване на креативни техники като

ча групово мислене и почти винаги е източник на непреодолими

мозъчната атака.
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външни консултанти.
• да се инициират съществени промени в

Творческият екип проявява парадоксални характеристики. Той

състава на екипа, включително и смяна

демонстрира тенденции в мисленето и действието, за които може

на лидера.

да се приеме, че са взаимно изключващи се или противоречащи си.
Например, за да свърши най-добре работата си, екипът трябва да

Тези шест техники могат да бъдат прилагани

разработи задълбочени познания по темите, имащи отношение към

или само като вътрешни усилия на екипа,

проблема, който се опитва да разреши, и да овладее съответните

или като своеобразна интервенция от

процеси. Същевременно обаче той има нужда от свежи виждания,

страна на ръководството на публичната

които не са обременени от разпространените в публичната органи-

организация.

зация схващания или установените начини за вършене на нещата.29

През последните години във връзка с ре-

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИВЕРГЕНТНОТО И
КОНВЕРГЕНТНОТО МИСЛЕНЕ

шаването на въпроса за груповото мислене,
твърде модерно стана т. нар. техника на
обратната връзка. Тя се прилага при поло-

Всеки път, когато изправите екипа пред задача и насърчавате члено-

жение, че груповото мислене е по-скоро

вете му да дебатират и да планират как трябва да се справят с нея, се

резултат на поведение на действие на т.нар.

появяват два типа мислене: дивергентно и конвергентно.30 Нито един

проблемни участници в екипа.

от тях не е особено важен в традиционната работна група, където

УПРАВЛЕНИЕ НА
ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА
ЕКИПА

мениджърът мисли и планира, а служителите вършат работата. И
двата типа мислене са необходими в условията на екипна работа в
публичните организации.
Както посочват Дороти Ленард и Уолтър Cyaн в книгата си, посвете-

Творчеството е важен елемент в по-голямата

на на груповото творчество, дивергентното мислене представлява

част от екипната работа. Самоуправляващи-

отклоняване от познатите или установените начини за разглеждане

те се екипи трябва да обмислят начини да

и правене на нещата, позволяващо на хората да видят старите неща

вършат същата работа по-бързо, по-добре

по нов начин.31 Ползите от дивергентното мислене изглеждат инту-

и по-евтино. Екипите по проектите са създа-

итивно очевидни. Ако непрекъснато се наблюдава даден обект от

дени, за да се справят с уникални проблеми

една и съща гледна точка и при една и съща светлина, неизменно

и възможности – неща, които попадат извън

ще имаме фиксирано – и ограничено – впечатление за този обект.

периметъра на рутинната практика. И двата
типа екипи се възползват от креативността

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТА

на своите членове .
28

Като при всяка друга група от хора и в екипа съществуват възможПовечето хора мислят за творчеството като

ности за конфликти. В действителност разнообразието от стилове

за много индивидуално явление. Креатив-

на мислене и умения, заложено в екипа, засилва потенциала за кон-

ността често е индивидуален акт, но редица

фликт. Различните стилове на мислене и професионални области

нововъведения са продукти на творчески

невинаги създават хармония. Тази тема подробно е разгледана в

колективи. Лидерите на екипи трябва да

глава трета на настоящата дипломна работа.

обмислят какъв е персоналът в екипите и
как общуват хората в тях.

28 Георгиев, Б. В търсене на ефективност
(социология на индустриалната организация).
София, 2004, стр. 78.
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29 Георгиева, П., Статия: Креативността се превърна в маркетингов инструмент, 2004, http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2004/09/30/75350_kreativnostta_
se_prevurna_v_marketingov_instrument/
30 Dorothy Leonard and Walter Swap, When Sparks Fly: Igniting Creativity in Groups,
Boston: Harvard Business School Press, 2009, рр. 6.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ХОРАТА

технически успехи

висока заинтересованост
и енергичност

продуктивност в определения
график и бюджет

способност да се
разрешават конфликти

ориентираност към
резултати
грижа за качеството

ЕФЕКТИВЕН
ЕКИП

готовност за промяна
способност да се
предвиждат новите тенденции
новаторство и творчество

Фигура 4.
Ефективен екип
Източник:
PowerPoint
presentation на
Доц. Д-р В.Василев

добри комуникации
добри взаимоотношения
в екипа
взаимно доверие
индивидуално развитие
на членовете
организационна ефективност
между екипите
потребности от постижения

ХАРАК ТЕРИС ТИКИ
НА УСПЕШНИЯ ЕКИП

тигането на резултати от екипа32

Ефективността на екипа е степен, в която той постига конкретни

• Доверие между участниците;

измерими резултати, които предварително са дефинирани, ясни

• Ясни норми на работа в екипа;

и се знаят от екипа и от другите екипи и отдели в организацията.

• Ясен механизъм за вземане на решения;

Ефективността е изключително важен показател и е добре да бъде

• Подкрепа от страна на ръководството;

наблюдаван постоянно. Нивото на ефективността разкрива какви

• Организационно-структурни облекче-

са проблемите в работата на екипа, може ли да се разчита на него,
какво ще се случи по-нататък.

Условия, които подсилват факторите и пос• Силна съпричастност на участниците в
екипа към общата цел;

ния;
• Настройка на културата;
• Настройка на системите.

Екипната ефективност може да бъде изразена с помощта на кривата
представена на фигура 5.

Основните принципи на ефективност на
екипа са следните:

Предварително извеждане на резултатите, които екипът ще преследва
като най-удачно е това да стане при определянето на екипната цел.

ОТДАДЕНОСТ В същината на екипа се крие
споделената решимост за постигане на кон-

Факторите, влияещи върху ефективността на екипа могат да се из-

кретни цели, според консултантите Джон Р.

разят по начина, показан на фигура 6.

Катценбах и Дъглас К. Смит, автори на „Мъдростта на екипите: създаване на ефективна
организация”. Най-добрите екипи влагат

31 Dorothy Leonard and Walter Swap, When Sparks Fly: Igniting Creativity in Groups,
Boston: Harvard Business School Press, 2009, рр. 6.
32

http://www.novavizia.com/3197.html – Прегледана на 23-06-3016.

огромни усилия и време в установяването
на обща цел, която всички приемат за своя.
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Тази първостепенна задача предполага
да си поставят конкретни цели, а след това
да се държат взаимно отговорни за постиг-

Високо съвършен екип

резултати

участниците да си разпределят работата и

Истински екип

натия резултат. С други думи, отдадеността
възниква от споделеното чувство за собственост на това, което екипът се опитва да

Работна група

Потенциален екип

постигне. Eкипите, кoитo съществуват само
в главите на мениджърите, рядко постигат
изключителни резултати.
Псевдо-екип

Как се разбира кога екипът е истински отдаден на общата цел? Според Ан Донелън,
автор на „Разговор в екипа: силата на езика
при работата в екип”, която анализира езика

екипна ефективност

Фигура 5. Крива на екипната ефективност
Източник: PowerPoint presentation на Доц. Д-р В.Василев

в екипа, за да установи дали е налице истинска отдаденост на общата цел, се използва
предимно страдателен залог или местоимения в трето лице: например „Целта все още
не е постигната”. Екипът „той” ли е или „ние”?
Друг сигнал за проблеми е използването на

като „обратно изкупуване”... сътрудничеството се възприема като
средство за печелене на съюзници, а не като истинско средство за
създаване на ценност.” 33

събирателни съществителни, вместо имена-

ЕДИН ОТ МИТОВЕТЕ ЗА ЕФЕКТИВНИТЕ ЕКИПИ Е, ЧЕ В ТЯХ ЦАРИ

та на отделни хора: „Отгоре искат да напра-

ХАРМОНИЯ И РАЗБИРАТЕЛСТВО, А ВСЪЩНОСТ ПОВЕЧЕТО ОТ

вим това и това.” Когато членовете на екипа

ТЯХ НАПОМНЯТ ПО-СКОРО НА БОЙНО ПОЛЕ.

са наистина отдадени на общата цел, това
си проличава и от персонализирането на

Експертите са единодушни, че екипи от повече от 20 души рядко

езика. Книгата на Донельн дава конкретни

биват ефективни. Идеалният брой участници е 10 или по-малко.

насоки за „оценка на разговорите в екипа”,
които могат да помогнат за разбирането
на екипа чрез повишено внимание към
използвания език.
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Отдадеността обикновено се подсилва от физическата близост, т. е.
когато членовете на екипа работят в една сграда, както е в нашия
случай за публичните организации. Мненията на специалистите за
важността на този фактор доста се различават. Шрейдж смята, че е

Специалистите са постигнали съгласие, че

необходима само „обща среда” – единственото общо нещо между

езикът е основен ориентир за разгранича-

хора, намиращи се на различни континенти може да е само някакъв

ването на истинския екип от създадения

план или модел за общуване. В „Екипът и високите технологии: как да

„просто за да го има”. В своята провокативно

изпълним обещанието за нов вид организация”, Дон Манкин, Сюзън

озаглавена книга: „Стига вече екипи! Усвоя-

Г. Коен и Тора К. Биксън описват как информационните технологии

ване на динамиката на креативното сътруд-

подпомагат колективната работа на хора, работещи от различни

ничество” Майкъл Шрейдж осмива некон-

места.34 Въпреки това почти всички ефективни екипи, описани от

тролираната употреба на израза „обратно

специалистите, са се трудели в една сграда поне на някакъв етап

изкупуване” (има се предвид изкупуването

от съществуването си. Конферентната връзка и другите технологии

на акции от страна на мениджмънта и слу-

за синхронна комуникация между повече хора не могат да заместят

жителите на дадена компания – бел. пр.) при

отдадеността, произтичаща от директния контакт. Според Донелън,

изграждането на екип: „Когато мениджърите

когато хората не могат да общуват лице в лице, недоразуменията и

започнат да говорят за сътрудничеството

грешките се увеличават.

ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Фигура 6. Фактори, влияещи върху
ефективността
Източник: Виктория Ганчева
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Друг начин за изграждане на отдаденост към целта е система за въз-

Целта на екипа не е мисията на публичната

награждение на колективните усилия, а не на индивидуалната работа.

организация, нито пък е сбор от индивидуалните цели на членовете на екипа. На-

КОМПЕТЕНТНОСТ Често пренебрегвани при създаването на екипа,

соките от страна на ръководството могат

основните умения на хората са ключов фактор за неговата ефектив-

да дадат начален тласък, като обяснят в

ност. Никак не са малко организациите, които погрешно изграждат

най-общи линии какво се очаква от рабо-

екип не на базата на уменията на хората, а на формалните длъжности

тата на екипа. След това най-добрите екипи

или заемани постове в публичната организация.

влагат огромни усилия и време да намерят

За бъдещите членове на екипа са важни уменията в три области.
Първата е знанията. Втората са уменията за разрешаване на проблеми. Третата са уменията за общуване. Уменията в тези три области
гарантират успеха на екипа.
ОБЩА ЦЕЛ Специалистите считат, че един от най-сигурните начини
да се възцари пълна тишина при среща на екип е да се зададе въпросът каква е целта на съществуването му. Когато членовете на екипа
нямат обща визия за целта на съвместната работа, те не са ефективни.

единна цел, която да приемат за своя и като
колектив, а и като отделни личности. Тази
цел трябва да е измерима и постижима и
да изисква сравнително еднакви усилия от
всеки.
Ясната, добре формулирана и приета от
всички цел може да даде тласък на креативността на членовете на екипа и да им
позволи да експериментират с нови начини
за постигането й. Изграждането на екип,

33 No More Teams! Mastering the Dynamics of Creative Collaboration by Michael
Schrage, 1995, Currency/Doubleday, рр. 272.
34 https://sites.google.com/site/bsudiplomnarabota/to-dos – Прегледана на
23-06-2016.

който предлага „спонтанност, находчивост и
творчество” може да има ефект само когато
всички разбират и приемат общата цел.
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Отдадеността, уменията и общата цел не са

достойна за доверие искреност в този колектив, изказванията

единствените условия за ефективността на

могат също да бъдат събрани и на флипчарт.

екипа, но те са основата, от която трябва да
се започне.

• Създаването на добър климат се нуждае от интензивна ръководна работа, от една страна, и подкрепа от членовете на екипа, от
друга. Да се създаде и запази добър климат принадлежи към

ФАКТОРИ НА УСПЕХА Успешната работа

„меките” умения на работата с екип. Целта е от хора, които са

в екип се нуждае от определени рамкови

се срещнали за извършването на обща задача, да се направи

условия, които бяха представени в глава

работоспособен колектив. Тук играят роля различните пред-

първа на настоящата дипломна работа.

поставки на участниците, рамковите условия в организацията,

Представените по-долу допълнителни

както и предисторията на екипа и на членовете му. Също толкова

фактори на успеха влияят също върху ре-

важен е и опитът на модератора.

зултатността на екипа:
• ангажимент;
• климат;
• роля в организацията;
• методи на работа;
• намиране на решение;
• гарантиране на резултат;
• конструктивно цяло.
АНГАЖИМЕНТ Без ангажимент работата в
екипа не върви. Ангажиментът не е автоматично налице от самото начало в екипа. Той
често трябва да бъде поощряван и развиван.
Ангажиментът се изразява в оживление,
удоволствие, богатство от идеи и интереси.
Но тези белези могат да се развиват само,
когато се държи на тяхното наличие от
страна на екипното ръководство.
Най-добрата предпоставка за развитието
на ангажимента е фактът, че работата е
повлияна от общата насока на целите и
от приятелското отношение. Eкипното
ръководство би трябвало постоянно да
наблюдава и съответно да направлява това.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Екипът се дефинира, като малка група от хора с допълнителни
умения, които са свързани пряко при постигането на специфични
общи цели и уникални резултати чрез подход, за който се държат
взаимно отговорни. Екипът е социална общност от определен брой
индивиди по отношение на тяхната роля и статус. Тези индивиди
споделят съвкупности от ценности и норми, които вдъхновяват
тяхното поведение за всичко отнасящо се до живота на екипа, т.е.:
• Членовете на екипа трябва да бъдат обединени от обща цел;
• Структурата на ролите и статуса трябва да посочват тяхната
професионална диференциация;
• Членовете на екипа се подчиняват на възприетите от тях норми
на поведение;
• Сплотеност и колективна отговорност.
Екипът обединява в една група специалисти с допълнителни умения
и опит, което им позволява да отговарят на предизвикателствата
в бизнеса, като нововъведения, качество и услуги на клиентите. Те
установяват общи ценности и норми, които поддържат решаването
на проблемите и инициативите в реално време. Също така подобряват икономическите и административни аспекти на дейността.
Истинските екипи не се развиват докато хората в тях не преодолеят
бариерите пред колективното съвършенство. Това стимулира екипа

РАБОТЕН КЛИМАТ За продуктивността в

да реализира целта, независим от индивидуалните и функционални

екипа е крайно необходим добър климат.

виждания.

Ако настъпи лош климат, ръководството на
екипа трябва да действа по следния начин:
• Анализ на причините за неуредиците.
• Изслушване прецизно на екипа и
подтик на всички да опишат своето
възприятие. То може да бъде изразено
или анонимно, или когато вече е налице
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Екипите преодоляват синдрома „групово мислене” – разрушителен
по отношение на качеството на вземаните решения. Екипите са
неефективни в устойчива среда. Създават дискомфорт на мениджърите, защото те рядко биват членове на екип, на който не са
лидери. Екипната работа предизвиква конфликтни ситуации или
спорове. Екипната работа е неприложима във организации със
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слаба организационна култура. Този тип компании фокусират върху
вътрешната политика или външните публични връзки и не развиват
съпричастност към набор от цели, които балансират очакванията на
служителите, потребителите и акционерите. Съществува изградено
очакване, че всяко решение трябва да бъде взето отгоре.
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НА КЛАСИФИЦИРАНАТА
ИНФОРМАЦИЯ
Стоянка Малинова, специалност Бизнес мениджмънт

Съгласно чл. 83, ал. 1 от ЗЗКИ персоналната сигурност на
класифицираната информация представлява система от
принципи и мерки, прилагани от компетентните органи
по съответния ред спрямо лицата с цел гарантиране на
тяхната надеждност с оглед защитата на класифицираната информация.
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За да се постигне установената цел, е необходимо да се

граници риска за сигурността на информацията, чиято

предприемат следните дейности, попадащи в обхвата

заплаха произтича от самото лице.

на персоналната сигурност:
• процедура по проучване за надеждност;

Обучението в областта на защитата на класифицираната

• обучението за работа с класифицирана информация;

информация се явява елемент от персоналната сигур-

• прилагането на принципа „необходимост да се знае”

ност и по същество е дейност за придобиване на знания,

и контролът за надеждност, упражняван по отноше-

умения и опит за работа с класифицирана информация.

ние на лицата, получили достъп до класифицирана

Обучението трябва да се проведе преди получаване на

информация.

разрешение за достъп до класифицирана информация, т.
е преди служителите в дадена организационна единица

Процедурата по проучване на лицата за надеждност

реално да започнат да работят със съответната инфор-

трябва да бъде проведена за достъп до класифицирана

мация. Идеята е, че лицата трябва да бъдат подготвени

информация, представляваща държавна тайна. Проуч-

и запознати с основните правила, гарантиращи нейната

ването за надеждност преминава през следните етапи:

защита. Единственото по отношение на служителя по

• изготвяне на списък на длъжностите и задачите,

сигурността на информацията е предвидено, че преми-

налагащи достъп до класифицирана информация

нава обучение след издаване на разрешение за достъп

(списък по чл. 37 ЗЗКИ);

до класифицирана информация. Обучението за работа

• даване на съгласие от лицето за извършване на
проучване за надеждност и предоставяне на всички

с класифицирана информация се ораганизира и координира от ДКСИ.

необходими документи съгласно чл. 147 и чл. 148
ППЗЗКИ;
• проучване на лицето за надеждност от проучващия
орган;

Обучението за с класифицирана информация може да се
характеризира, като дейност с подчертано превантивен
характер, при която запознаването с правилата, спазва-

• издаване на разрешение за достъп до класифици-

нето на които не допуска настъпване на нерегламенти-

рана информация, ако лицето отговаря на изисква-

ран достъп, се явява своеобразна гаранция за защитата

нията;

на класифицираната информация.

• издаване на отказ за достъп до класифицирана информация, ако лицето не отговаря на изискванията;
• обжалване на отказ за издаване на разрешение
според разпоредбите на ЗЗКИ.

Принципът „необходимост да се знае” е сред основните
положения, на които се изгражда цялостната защита на
класифицираната информация. Установяването му като
част от персоналната сигурност на класифицираната

По своята същност проучването за надеждност има за

информация се дължи на обстоятелството, че той се

цел да се прецени предварително дали на едно лице

прилага по отношение на лицата и определя достъпа им

може да му бъде предоставен достъп до класифицирана

до класифицирана информация. Принципът „необходи-

информация. С него се отчита обстоятелството, че като

мост да се знае” се изразява в ограничаване на достъпа

разумно същество, човекът има способността да възпри-

само до определена класифицирана информация и само

ема, запаметява и възпроизвежда информация. При това

за лица, чиито служебни задължения или конкретно

положение, след като е имало достъп до класифицирана

възложена задача налагат такъв достъп. Именно спаз-

информация, лицето би могло да възпроизведе нейното

ването на този принцип не позволява концентриране

съдържание и по този начин да създаде заплаха или да

на информация в едно лице, а установява ограничения

увреди интересите, защитавани с класифицирането на

в обема на информацията, с която едно лице може да

информацията. С предварителната проверка на надежд-

се запознава.

ността на лицето по критериите, установени в закона,
се счита, че се неутрализира, ограничава в допустими

Предназначението на принципа „необходимост да се
знае” е да се ограничава необоснованото разширяване на кръга от лица, които се запознават с конкретна
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информация, тъй като това само по себе си увеличава

се очаква адекватна реакция. В този контекст, като сла-

рисковете за сигурността на класифицирана инфор-

бости в рамките на персоналната сигурност могат да се

мация. Контролът за надеждност на лицата, получили

отчетат липсата на нормативно установени правила за

достъп до класифицирана информация, е установен с

действие в извънредни ситуации. Регламентираните за-

цел да се гарантира, че те ще отговарят на изисквания-

дължения на лицата получили достъп до класифицирана

та за надеждност и след приключване на процедурата

информация са ориентирани изцяло към състоянието

по проучване. Според чл. 166, ал. 2 ППЗЗКИ контролът

на нормално функциониране на системата за защита на

може да бъде осъществяван докато това е необходимо,

класифицираната информация.

съгласно сроковете за защита на класифицираната
информация, а не само в рамките на действието на

В условията на извънредни обстоятелства е напълно ре-

разширението за достъп на лицето. За разлика от

алистична хипотезата при която едно лице притежаващо

проучването за надеждност и обучението за работа с

специфични знания и умения за справяне с кризисната

класифицираната информация, които имат превантивен

ситуация е необходимо да получи до класифицирана

характер, контролът е перманентна дейност.

информация. Прилагането на правилата за проучване
на лицето за надеждност и обучение за работа с класи-
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Определянето на едно лице като надеждно, от гледна

фицирана информация, ще бъде невъзможно поради

точка на персоналната сигурност, става в резултат на

липсата на време. В подобна ситуация нарушаването

прилагането на принципите и мерките предвидени в

на установените правила за защита на класифицирана

тази област. По същество това е процес, който изисква

информация може да е единственото средство за пре-

известен период от време и се извършва в контекста на

одоляване на кризата. За така извършено нарушение на

обичайни за лицето условия и среда. В условия на криза

установените правила не следва да се носи наказател-

без значение дали кризисоопределящите фактори са

на и административно-наказателна отговорност. Това

човешка дейност, събития или природни бедствия, опре-

обстоятелство налага необходимостта от нормативна

делящи поведението на системата са недостигът на сили

регламентация за осъществяване на последващ контрол

и средства, на време за реакция. На тази основа може да

по отношение на лицата имали достъп до класифици-

се направи извода, че в условията на една извънредна

рана информация в условията на една извънредна

обстановка едно лице може да реагира по начин, който

кризисна обстановка. Ако в условията на криза достъп

не е типичен за него. Без предварителна подготовка за

до класифицирана информация е предоставен на лице,

реагиране в условията на кризисни ситуации не може да

което не отговаря на регламентираните условия, то това
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лице трябва да бъде включено в кръга на лицата, които

С други думи, персоналната сигурност не е само

подлежат на контрол за надеждност. Това се налага с

проучване на лица, както е общоприетото разбиране.

цел идентифициране на признаци за по-нататъшно раз-

Не по-малко важен е и последващият контрол върху

пространение на информация от лицето и съответно

лицата, които вече са получили разрешение за достъп.

предприемане на мерки за поемане на отговорност

Този ангажимент се осъществява от органа, осъществил

за тези последващи действия, независимо че инфор-

проучването. В контекста на Доктрината за разузнаване,

мацията е станала известна на лицето в условията на

контраразузнаване и сигурност на НАТО, издаване на

една извънредна обстановка. Задълженията на лицата

разрешение за достъп означава, че лицето е с гаранти-

за защита класифицираната информация не трябва да

рана надеждност към момента на издаването. Какво се

бъдат обвързани с наличието на разрешение за достъп,

случва с лицето след шест месеца или година – трябва

както е според действащата регулаторна рамка. С оглед

да се установява постоянно като за целта проучващите

постигането на по-ефикасна защита на класифицираната

органи имат постоянен ангажимент.

информация се налага тези задължения да са еднакво
обвързващи и за лицата получили достъп до информация в нарушение на установените правила, като по този
начин се цели предотвратяване възпроизвеждането на
информацията.
Персоналната сигурност представлява система от мерки,
прилагана спрямо лицата с цел гарантиране на тяхната
надеждност. Персоналната сигурност включва:
• принципа „необходимост да се знае”;
• процедури по проучване на лицата и издаване на
разрешение за достъп;
• обучение за работа с класифицирана информация
(осъществявано от акредитирани от ДКСИ обучаващи организации, лицензирани на всеки три години);
• осъществяване на контрол за надеждност на лицата,
получили достъп до класифицирана информация.

В разработването на статията са използвани нормативни
документи в областта на защитата на класифицираната
информация, като Закон за защита на класифицираната
информация, Правилника за прилагане на закона за защита
на класифицираната информация, както и материали от
Държавна комисия по сигурността на информацията:
http://www.dksi.bg
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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.

ФЕВРУАРИ 2016
Нейно превъзходителство г-жа Ориета
Капони, посланик на Боливарска Република Венецуела в България, посети
ЕВУИМ за работна среща с Академичното ръководство на висшето училище. Тя
запозна присъстващите със системата на
висшето образование във Венецуела и
изрази готовност и желание да осъществи връзка между ЕВУИМ и академични
партньори във венецуелски университети. Обект на интерес за сътрудничество
е и морският туризъм и възможностите
за развието му.

МАРТ 2016
Голяма група ученици от 11 и 12-ти клас
на СОУ „Адам Мицкевич”, София бе на
посещение в академичната база на ЕВУИМ в Пловдив. Сред организацията на
деня им в Европейското висше училище
беше включена открита лекция на доц.
д-р Валентина Семерджиева, директор
на Колежа по икономика и управление
към ЕВУИМ.
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МАРТ 2016
Ученици от 11-ти и 12-ти клас на СОУ
„Паисий Хилендарски” и СОУ „Черноризец Храбър” с изявен интерес в областта на туризма присъстваха на открита
лекция, водена от д-р Димчо Тодоров
- преподавател в ЕВУИМ и председател
на Българската асоциация на експертите
в туризма. Темата беше „Класификация и
категоризация на хотелската леглова
база” и провокира допълнителни въпроси и дискусии сред учениците.

АПРИЛ 2016
ЕВУИМ взе участие в Международния
панаир на тренировъчните фирми ТФ
ФЕСТ. Виртуалната данъчна агенция на
студентите от ЕВУИМ, която стана сензацията на „ТФ фест 2016„, спечели награда
за най-успешен дебют от Министерството на образованието и науката. Екипът на
ЕВУИМ се конкурира със 111 отбора от
България, Сърбия и Черна гора.

АПРИЛ 2016
ЕВУИМ стана член на Асоциацията за
напредък на бизнес училищата (AACSB),
която е най-старото глобално сдружение за бизнес образование. AACSB съществува от 1916 г. и дава международно
признати акредитации на бакалавърски,
магистърски и докторски програми за
обучение по мениджмънт и счетоводство. 755 учебни заведения от 51 държави вече имат акредитация, която е знак,
че отговарят на най-високите световни
стандарти за качество.
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